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  دْٔ ــٍَ ــادُ  ُل قْ ــََ ــفْ اَ                             

ٍَ  رِ هَ قْ اَل  ِح َذْ                          ديْ رَ اف

 دْٔ حِ قْ افت   ةِ َص َلْ ُخ  دِمْ                       



 (2) ايعال١َ عبد ايسمحٔ بٔ ضبُد املػٗٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َرْيد ِِفْ  :عنوان الكتاب ٍَ ُح اجلَْقَهِر اف ْٔد َذْ ٍَ ْقُل اُد ََ َاْف

ْٔد  افتَّْقِح
ِٜ  ُخََلَص

ِِّٔد  :تأليف ًَّ ًَ  ْغِ ًَ ُح  ـِ بْ  اهللِدِ ٌْ ظَ  ـِ بْ  ِي قِ َِ ظَ اف  سِ وْ رُ دَ ْٔ اف

 450ظدد افهٍحات: 

 24×  17 ؿٔاس افَىع:

 التنفيد الطباعي:  

 

 
 

 

                                       احلدٖجٛ تسٖي وكتبٛ

 وانتىزيع وانُشر نهطباعت
 تسٖي – حضسوٕت

 E.M: tmbs417130@hotmail.com     +967   5   417130: فـــــــــــٖات

                      O.R: mab418130@hotmail.com    +967  5   418130 :ظــــــفان 

  :Facebook  (صبُٛع١) اسبدٜج١ تسِٜ َهتب١   +967   777418130 :ٛاٍـــــــــــــــد

ميٓع طبع ٖرا ايهتاب أٚ دص٤ َٓ٘ بهٌ طسم ايطبع ٚايتضٜٛس ٚايٓكٌ ٚايرتمج١ 

 .. ٚايتطذٌٝ املس٥ٞ ٚاملطُٛع ٚاسباضٛبٞ ٚغريٖا َٔ اسبكٛم إال بإذٕ خطٞ

 اييت ايدزاضاتٚ ايهتب

ــدزٖا ــ١ تضــــــــــ  املهتبــــــــــ

ِّٞ بايغسٚز٠ تعينال  تب

ــاز ــٛاز ٠ األفهـ ــا  ايـ  فٝٗـ

 آزا٤ عـــــٔ تعـــــر ٖٚـــــٞ

 أصـــهابٗا  ٚادتٗـــا ات 
 

 زقِ اإلٜداع

 باهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب

 2015ّ( يعاّ    )  

 ازبُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ّ/ حغسَٛت

 

 زقِ اإلٜداع

 باهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب

 2015ّ( يعاّ    )  

 ازبُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ّ/ حغسَٛت

 

 زقِ اإلٜداع

 باهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب

 2015ّ( يعاّ    )  

 ازبُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ّ/ حغسَٛت

 

 اإلٜداعزقِ 

 باهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب

 2015ّ( يعاّ    )  

 ازبُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ّ/ حغسَٛت

 

               زقِ اإلٜداع

      باهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب 

ّ              2015( يعاّ    )  

         ازبُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ّ/ حغسَٛت
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ْقُل ادُ  ََ ْٔدَاْف
ٍِ 

 ديَِرالَف رَِهِواجَل ُحِرَش

 ديِِحِوالتَّ ِةالَصي ُخِف

 

 

 

 تأليف

 علىي به عبداهلل به حسيه العيدروسالسيد 
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 تَرييات افًِامء



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

6 



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف
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  ريظــــتق

 َدٜس زباط تسِٜ ايعال١َ 

 ايػاطسٟ بٔ عُس ضامل بٔ عبد اهلل

 افرمحـ افرحٔؿ بًؿ اهلل

مددـ أطِتددف خددر ع افددًْ و وأصددع وأشددِؿ ظددذ مجٔدد احلّددد هلل وـٍددك ظددذ

 اخلياءو وظذ آفف وصحٌف ومـ ظذ افدرب منكو أمٚ بًد...

ايكـٍٛ امليٝـد غـسجل ازبـٖٛس     )ؾَد اّضًِٝ ظذ هذا افُتٚب ادٌٚرك ادًدّك 

فِىٚفٛ ادٌٚرك إن صٚء اهلل ظِقي بـ ظٌدداهلل  (اييسٜد يف خالص١ ايتٛحٝد

ًٚ بـ حًغ افًٔدروسو واشتدفِٝ ظذ  ـِف بّىٚفًدٜ ئز،دفو ؾقئدكدف ـتٚبد

مٍٔدًا ِف ظِؿ افتقحٔدو ينتّؾ ظذ ؾقا،د صتَّك زيٚدة ظذ مٚ ِف متْف فِحٌٔٛ 

افًَلمٜ ظٌداهلل بـ ظٌددافرمحـ بدـ افندٔيب اك بُدر بدـ شدٚ  مٗشدس ربدٚط 

دَػ ظدذ  َٛ ادٌدٚرَك ادٗفِّ ج مـ ربدٚط كدريؿو ؾجدزا اهلُل افىٚفد افنحرو وادتخرِّ

 زاءو وبٚرك ؾٔف وِف ـتٚبف هذا.ذفؽ خر اجل

ًٚ مْرًا  وأشٖل اهلل أن يٍْع بف إمٜو وجيًِف ِف طِ ت افًَٚ،د افٍٚشدة هائ

 مدـ كِدؽ افيِّدٜو 
ٍ
ر ؿِٛ مـ اْبُتِعَ بقء  وطِّٜو ويْقِّ

ٍٜ
َّّ ق طَلم ـؾ ُؽ يّزِّ

ُل ذفؽ بْق رشدٚضع يٍْدع اهلل بدف هدذه إمدٜو إٕدف ظدذ ـدؾ رء ؿدديرو  ويٌدِّ

 بٜ ئدير .وبٚإلئٚ



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
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وصددذ اهلل ظددذ شددٔدٕٚ ىلّددد وظددذ آفددف وصددحٌف وشددِؿو واحلّددد هلل رب 

 افًٚدغ.

 كتبه الفقري إىل اهلل                                                           

 سامل بو عبداهلل بو عمر الشاطري 

 ر رباط تريممدي                                                             

 عفا اهلل عهه                                                            

 هـ81/81/8141                                                                                      

 م52/1/5184                                                                          
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 ريظــــتق

 عُٝد  از املضطي٢ يًدزاضات اإلضال١َٝ

  بٔ ضبُد بٔ ضامل بٔ حيٝغ عُس ايعال١َ

 بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 وشِؿ وبٚرك احلّد هلل افقاحد إحدو افٍرد افهّدو وصذ اهلل

م ظذ ظٌده إ جمدو وحٌٌٔف ادهىٍك شٔدٕٚ ىلّدو وظذ آفف وأصحٚبف وـرَّ

إخقإف مـ افٌْٔغ وادرشِغو وآهلؿ وأصحٚهبؿ وكٚبًٔٓؿ ب٘حًٚن وآبٚ،ف و

 إػ يقم افديـو وبًد..

ِّٔد ادقؾؼ ظِقي بـ ظٌداهلل بـ حًغ افًٔدروس بؼٍح   ؾَد ؿٚم افً

ىلّد ابـ افنٔيب أك بُر بـ  فُتٚب شٔدٕٚ اإلمٚم ظٌداهلل بـ ظٌدافرمحـ بـ

ايكٍٛ (و وش ه )ازبٖٛس اييسٜد يف خالص١ ايتٛحٝدادًّك ) شٚ 

يـو وأ،ّٜ أهؾ افٍـ امليٝد َتَزِ ًْ (و وؿد مجع ؾٔف مـ ـَلم أهؾ افًِؿ اُد

ِديـ ؾقا،دَ  َّ َت ًْ ظتَٚد ظذ مٚ حرره أ،ّٜ افتقحٔد مـ أهؾ ـثرةو وصحٜ اإل اُد

افًْٜ واجل ظٜ.. أشٚس ِف افًٌٚدة وافًر إػ اهللو ومٍتٌٚح فتحهٔؾ ظِؿ 

ذفؽو وكىٓر افَِٛ ظـ افرذا،ؾ وآفتٍٚت  افَٔغ بقاشىٜ افًّؾ بَّتٙ

إػ ؽر اهلل كٌٚرك وكًٚػو وبًِؿ افَٔغ وظغ افَٔغ وافرشقخ ؾٔٓ .. 
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حتهؾ إذاؿٚت حؼ افَٔغو وهْٚك حََٜٔ افتقحٔد ٕهؾ افَرب 

 ادخهقص مـ احلّٔد ادجٔد.

ِهؾ إػ كِؽ ادراكٛ مـ هذه إشس.. أفتل يَقم ظِٔٓٚ صحٜ وإٕ  يَ 

 إػ احلل افَٔقم ئؾَّ ئَلففو وذفؽ مًْقي ٓ اكهٚل فف بًّٚؾٚت افًر

ِّٔٚتو وٓ صقر ئً ٕٔٚتو وٓ رء مـ كقابع ذفؽ.  حً

ؾٌٚرك اهلل ؾٔ  ـتٛ افًٔد ظِقي بـ ظٌداهلل بـ حًغ افًٔدروسو 

وـتٛ بف افٍْعو وأظذ درئٚت شٔدٕٚ اإلمٚم ظٌداهلل بـ ظٌدافرمحـ بـ ىلّد 

ًٜ فِّٗفِػو و بـ شٚ  ابـ افنٔيب أك بُر وؿد ئًؾ ِف مَدمٜ افُتٚب كرمج

درئٚكف ومجًْٚ بف ِف أظذ ئْٚكفو  ذفؽ اإلمٚم افًئؿ ريض اهلل ظْف وأظذ

َٛ  وبٚهلل افتقؾٔؼو وهق ويل اهلدايٜ ُر ؿِ ادًرؾٜ اخلٚصٜو مـ ينٚء بٖٕقار  اُدَْقِّ

 وادحٌٜ اخلٚفهٜوئًِْٚ اهلل مْٓؿ.

ٓؿو وشٔدهؿو وواشىتٓؿ ِف ٕٔؾ ـؾ مٚ وشِؿ ظذ إمٚم وصذ اهلل 

ٕٚفقا مـ بديع افٍوؾ اإلهللو وافقهٛ افرمحٚينو واجلقد افهّداينو شٔدٕٚ 

ىلّد صٚحٛ افؼف افًدٕٚينو وظذ آفف وصحٌفو وأهؾ ىلٌتف وؿربفو 

وآبٚ،ف وإخقإف مـ افٌْٔغ وادرشِغو وآهلؿ وصحٌٓؿو وظذ ادَل،ُٜ 

 ْٔٚ مًٓؿ وؾٔٓؿ.ادَربغو ومجٔع افهٚحلغو وظِ
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 واحلّد هلل رب افًٚدغ

 قاله                                                       

 عمر بو حممد بو سامل بو حفيظ

 ابو الشيخ أبي بكر بو سامل                                                         

 هـ8143صفر  8ليلة األحد                                                          

 م54/88/5181                                                         
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 ترمجة مؤلف اجلوهر الفريد
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 تعريف مبؤلف اجلوهر الفريد

 ن  عبداهلل احلبيب العالمة واحلرب الفهامة السيِّد اإلمام

 ني نكر ن  ساملعبدالرمح  ن  الشيخ أ

و مددـ ائتًّددٝ ؾٔددف افددقرع افزاهدددهددق اإلمددٚم افًَلمددٜ افًددٚرف بددٚهلل 

خهٚل ادحٚمدو ادتٍْـ ِف صْقف افًِقمو ادْىقق مْٓٚ وادٍٓقمو ادتقاوع 

ادُْنو اديٓر مـ آثٚر أهِف وأشَلؾف ـؾ مْدثرو مـ رؿك ِف مَٚم افًٌقديٜو 

ّٓ ادح افركٌدٜ افًِٔدٜ ومَدٚم حتك حٚز مـ اهلل ًٚ إػ اهلل إ ٌقبٔدٜو ؾد  دظدك ؿقمد

وأئددٚبقه: ٕن اهلل إذا أحددٛ ظٌدددًا أمددر أهددؾ افًدد ء وإرض ؾددٖحٌقهو مددـ 

كًجز إفًـ ظـ وصٍفو ؾ  بِدغ افقاصدػ فدف ظؼد افقصدػ وٓ ٕهدٍفو 

ضٌٔدٛ إبددان راـع أو شٚئدو  هلل رى إٓ ذاـرًا أوادتٌتِّؾ افًٚبدو افذي ٓ يُ 

بددغ خَِددف ىلٌددقبو ؾَهددده افَددٚ  وافددداينو  وافَِددقبو مددـ ئًِددف اهلل

فِؼب مـ ـٖشف اهلٚينو ؾحيقا بٚفؼب مدـ أحدذ رحٔدؼو وحدٚفٍٓؿ مدـ 

اهلل افتقؾٔؼو ذو ادحٚمدد وادُدٚرمو ًٕدؾ ؾخدر افًدقا و احلٌٔدٛ ظٌدداهلل بدـ 

ظٌدافرمحـ بـ ىلّد بـ صٔيب بـ أمحد بـ ٕٚس بـ أمحد بدـ افندٔيب أك بُدر 

صدّلو ًٍْٕدٚ اهلل بدف وبًِقمدف ِف افدداريـو وٓ حرمْدٚ بـ شٚ و احلًْٔل اهلٚ

برـتددف أمجًددغو ومجًْددٚ بددف ظددذ حددقض ئددده ادهددىٍك إمددغو وأوٓدٕددٚ 

 وًٕٚ،ْٚ وافقافديـو آمغ افِٓؿ آمغ.
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ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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 :ٓوٕلد 

وفددد شددٔدي احلٌٔددٛ افًَلمددٜ ظٌددداهلل بددـ ظٌدددافرمحـ ِف مددقضـ إئدددادو 

ي بًددغ افًْٚيددٜ إن صددٚء اهلل ادًددّك بًددًٚدو بْدددر افنددحر ادددٖٕقسو وافددذ

هدد( مدـ اهلجدرة 1319وـٚن مقفده شدْٜ كًدع وثَلث ،دٜ وأفدػ )ىلروسو 

افٌْقيٜ ظذ صٚحٌٓٚ أؾوؾ افهَلة وأزـك افتًِٔؿو وكربدك وٕندٖ ريض اهلل 

ظْف ِف هذه افٌِدة ادٌٚرـٜ وافتل كًّك بٌْٝ كريؿو دٚ إتؼ ؾٔٓٚ مـ افًِد ء 

تك حئٝ هبذا افتُدريؿو وهدل بِددة ضٌٔدٜ افًٚمِغ أهؾ افٍوؾ افًّٔؿو ح

ضٔٛ أهِٓٚو وحًدٌؽ مدـ ذفدؽ مدٚ ؿٚفدف ؿىدٛ افددظقة واإلرصدٚد اإلمدٚم 

إن أهـؾ افنـحر أرق ؿِق ـا مــ أهـؾ ظٌداهلل بـ ظِقي احلدادو حٔٞ ؿدٚل))

اددرار افنٔيب ظّر  ٍٔضوؿٚل شٔدي اإلمٚم افٌُر ذو اف(1) و( اهدحرضمقت

وـٍدك هبدٚ صدٓٚدة  (2) و ((ٖٔخذ مـ تراهبامـ ٓ ر ح مـ افنحر ؾِ))ادحوٚر)

ع هذيـ اجلٌِدغ افًئّدغو وؿدد ـثدر هبدذا افٌْددر إوفٔدٚء افًيدٚمو ثَ مـ مِ 

ؿدٚل بًدض افٍودَلء متقشدَل حتدك واصتٓر صدٔتٓؿ ظْدد اخلدٚص وافًدٚمو 

 بٖوفٔٚ،ٓٚ افُرام رمحٓؿ اهلل وًٍْٕٚ هبؿ )

 ؿددددقِم    فددددْذ بددددٚفُراِم أويل ادَددددِٚم إ

     

       

 وفًددددقِحٓؿ دأًبددددٚ دواًمددددٚ ؾددددٚفَزمِ ِ

 

 

 

 

 

                                                 

ٕؼ افٍْحٚت ادًُٜٔ ِف أخٌٚر افنحر ادحّٜٔ فإلمٚم ظٌداهلل بـ ىلّد بٚحًـ مجؾ افِٔؾو إير  (1)

 .(34))ضًٌٜ كريؿ فِدراشٚت وإبحٚث( 

 .(42)ٕؼ افٍْحٚت ادًُٜٔ إير  (2)
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 متقشددددَل ظْددددَد اإلفددددِف هبددددْؿ ؾٓددددْؿ 

       

ُٜ ِف ادٓددددؿِّ اددددددهِؿ   ًٕددددَؿ افقشددددِٔ

 

 

 مددددـ أمٓددددْؿ بتددددذفٍؾ ٕددددَٚل ادْددددك  

    

ددددف وحيددددل بددددٖوؾِر مٌددددْؿِ   مددددـ ربِّ

 

 

 أهددددُؾ ادَٚمددددِٚت افددددذي إٔددددقاُرهؿ  

   

 ِف ئددِْ  فٔددِؾ افدددهِر مثددُؾ إٕجددؿِ 

 

 

 ِؾ إرض مٓد  أّمٓدؿْ هؿ ؽدقُث أهد

       

 خددرُج افهدددوِر وـددؾِّ أمددٍر مٍحددؿِ 

 

 

 يدددٚ أوفٔدددَٚء افندددحرِ ِ ؽدددٚرَة مْجدددٍد  

       

 ودددَٚق اخلْدددُٚق ظدددذ ادَدددؾِّ ادًددددمِ 

 

 

ْٝ أشدددددٌُٚبف  دددددٚ ئدددددرى     وكَىًددددد

      

دددد ادددددق ِ   ؾٔٓددددٚ مددددـ اجلددددقِر اديِّ

 

 

دك بدٚفًَرى ًَ  ؾٌدى ـحقِت افٌحِر مِ

  ً  

ـْ د  ٍم أو َظْْدددددَدمِ يٌُددددل بددددددمٍع مددددد

ـِ آفتجددددٚ    و فَددددْد كقشددددِْٚ بددددرـ

         

ِٛ اخلددددٚ،ِػ ادددددتٓجِؿ   وأمددددِٚن ؿِدددد

 

 

 ٔطمبْ لمعمي ىْتعم: 

ٕنٖ صٚحٛ افسمجٜ اإلمٚم ظٌداهلل بـ ظٌدافرمحـ هبذا افٌْددر ادٌدٚرك 

افًئؿو وحٍظ افَرآن افُريؿو وؿد أحلَف وافدده حدغ بِقؽدف شدـ افتّٔٔدز 

بدـ شدًٔد حًدْٔقنو ؾدتًِؿ ظِٔدف افَدراءة وافُتٚبدٜ وؿدرأ  بًِّٜ ادًِؿ شٚ 

افَرآن هبٚو ثؿ افتحؼ بًدهٚ بربدٚط افندٔيب افًَلمدٜ ىلّدد بدـ شدِؿ بّديْدٜ 

افندحرو ؾتَِدك ؾٔدف افًِدقم هبّدٜ ظٚفٔدٜ  بْددر)ؽٔؾ بٚوزير( وهل ؿريٌٜ مـ 

كزظزع اجلٌٚلو وؿٚم ؾٔف بٚجلد واإلئتٓٚد مَٚم افرئٚلو حتك ؾدٚق إؿدرانو 

ٕددقره وبددٚنو ثددؿ شددٚؾر إػ بددَلد افًِددؿ وافهددٍٚءو ادِٔ ددٜ بٕٚوفٔددٚءو وطٓددر 

افراشخغ ِف افًِقم افْٚؾًٜو مـ   كزل إٔقارهؿ شٚضًٜو وأمىٚرهؿ هٚمًٜو 

بَلد افٍوؾ وافتُريؿو افٌّْٚء كدريؿو مدقضـ إشدَلفو ادحٍقؾدٜ بٚفرظٚيدٜ 
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اإلمددٚم  كإٓددذا شددٔٗونو وزار بددف وِف ضريَددف إػ كددريؿ مددّر بٌِددد واإلفىددٚفو

افٌُددرو وافًِددؿ افنددٓرو مددـ بددٚفْقر يتقؿدددو شددٔدٕٚ اإلمددٚم ادجددددو ادتٌددع 

ادَتديو احلٌٔدٛ ظدع بدـ ىلّدد بدـ حًدغ احلٌقد رمحدف اهللو وٕدٚل بتِدؽ 

افزيٚرةو ؽٚيٜ ادْك وافٌنٚرةو حٔٞ دظك فف اإلمٚم ظع بـ ىلّدد احلٌقد أن 

افقٓيددٜ وافهددَلحو يُدقن مثددؾ ئددده افنددٔيب أك بُددر بددـ شددٚ  ِف افًِددقم و

وؿدد أؿدٚم صدٚحٛ افسمجدٜ  افْدقر وٓحو اافدظٚءو وبد فذفؽؾٚشتجٚب اهلل 

بربٚط اإلمٚم احلٌٔٛ ظع بـ ىلّد احلٌق ؾسة يتَِك ظـ هذا اإلمٚم افًِقم 

وإهار وافٍٓقمو وفف بٚفربٚط ظزفٜ مًروؾٜ ـ  أخزين بذفؽ افًٔد ىلّد 

و ؾٓق أحد صٔقخف افذيـ أخذ ظدْٓؿ بـ ظع بـ ظٌدافَٚدر احلٌق حٍيف اهلل

 و وهنؾ مـ مًْٔٓؿو وفًٔٝ هل جمرد زيٚرات ؾَط ـ  يًتَد افًٌض.

كدريؿو وٕدزل بربدٚط افًِدؿ مديْدٜ  صٚحٛ افرجتّٜ رمحف اهلل ثؿ ؿهد 

إٓددذاك صددٔيب كددريؿ وإمددٚم أهددؾ افتُددريؿو ذو ادًددؽ افًددٚضريو  نهبددٚو وـددٚ

هللو ؾتَِدك ظْدف افًِدقم بُد ل احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظّر افنٚضري ظِٔف رمحٜ ا

هبٚ ـذفؽ ظدـ ـثدر مدـ أهدؾ افًِدؿ  كإدبو حتك ٕٚل ؽٚيٜ إربو وكَِ

 ـ هق طٚهر ومًتقرو أمثٚل اإلمٚم افًَلمٜ احلٌٔٛ ظِدقي بدـ ظٌددافرمحـ 

ٍٕدس مدـ إٍٔٚشدف ـؾ ادنٓقرو ومُٞ بسيؿ ؿرابٜ افًٚمغ أو كزيدو ـٚن ِف 

مدـ بِدده افندحر وهدق رابدط ؾدراش  ف خدرجٕدِف كَِل ومزيدو وؿد ذـروا أ
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افْقمو وظٚد مـ كريؿ وؾراصف ٓ يزال مربقضٚ وـٖٕف ُربط افٔقمو   حيؾ ربىف 

فْٔٚم ؾٔفو بؾ ـٚن ٕقمف ؽٍقات حتك ٓ يٍقت افقؿدٝ ظِٔدفو ؾرمحدف اهلل مدـ 

 يهدِقا إػ ذفُدؿ صٚحٛ مهٜ أخجؾ مـ ئٚء بًده مدـ افىدَلبو حٔدٞ  

إلمدٚم ظدع بدـ اشتف بدسيؿ يدسدد ظدذ صدٔخف ادَٚم واجلْٚبو وـٚن أيٚم درا

 ىلّد احلٌق بًٔٗن فِتَِل ظْف وافتزود مْف.

 :عمىْ بالطب 

وـٚن  ٚ يذـر ظْف ـ  شًّْٚ مـ صٔقخْٚ ومـ آبٚ،ْٚ وـٌٚر افًـ ؾْٔدٚ 

حٔددٞ يَددقم  وافددذيـ ظددٚسوه إٔددف ـددٚن ضٌٌٔددٚ ٕهددؾ افٌِددد ووددقاحٔٓٚ

ٕدظٔددٜ وإذـدٚرو وفددرب  وظددـ ضريدؼ ا وفًِّدف بٚفىددٛ افًدرك :بًَلئٓدؿ

حدد أؿٚربدفو ؾٔخدرج مًدف مدـ افٌٔدٝ أؿهده افَٚصد ِف آخدر افِٔدؾ فًدَلج 

ـدرو وٓ كدٖؾٍػ وٓ ودجرو حتدك جيًدؾ ؿٚصدا بٔٝ ادريض فًَلئف دون 

  ؾًٔقد صٚـرًا فربف وبٚريف.اهلل افنٍٚء ظذ يديفو 

 ْٔقٗاوْ بالتدزٖظ تعمٗى: 

افًِدقم أوؾرهدٚو ومدـ افٍْدقن  كَِك شٔدي اإلمٚم ظٌداهلل مدـ نبًد أ

إٔيرهٚو ظٚد إػ مًَط رأشف بْدر افنحرو وـدٚن يزخدر بدٚجلقاهر ـدٚفٌحرو 

ًٚ بًدد صدَلة  ًٚ ؾَٓٔد ؾَٚم بٚفتددريسو ِف ذفدؽ افًدقح إٕدٔسو ؾدٚؾت  جمًِد

افًكو ِف مًجد ئده اإلمٚم أمحد بـ افنٔيب أك بُرو وأخدذ يدّدرس أهدؾ 
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ئٚءه إمر مـ احلٌٔٛ مهىٍك بدـ  بِدكف هبّٜ ظٚفٜٔو وظزا،ؿ شٚمٜٔو حتك

وافهدقمٚلو أمحد ادحوٚر بٚفًٍر إػ ئْدقب إؾرئَدٚ إػ بِدد ـٔدٛ كدٚونو 

حيي مًف أختف مـ ـٔٛ كٚونو ؾتقئف  نوافًقاحؾو وؿد ضِٛ مْف وافده أ

هبّٜ كََِؾ اجلٌٚلو وهق مزود بٖمحٚل افرئٚلو و  ينٚهده مدـ ـدٚن مًدف ِف 

 را هلل افًع.أو ذـ ورحِتف إٓ ؿٚ،ً  يهع

ِِّ  ومُٞ ِف رحِتف ؿرابٜ افًْٜو ٍِّسو يً س و وظـ ادُروب يدْ ؿ ويدرِّ

وومدـ أخددذ ظْددف ِف كِددؽ افرحِددٜ صددٔخْٚ افِددقذظل ادحددٛ صددِٚف افٌهددٚ،ر 

افنٔيب حًـ بـ ىلّد بـ ظّر بدٚظّر رمحدف اهلل  ُؽّرمـ بٕٕٚقار  ووافنا،ر

دديْدٜ افندحر وأظذ فف افدرئٚت ـ  شًّٝ ذفدؽ مْدف ِف إحددى زيٚراكدف 

إػ بِددده  شددٔدي اإلمددٚم ظٌددداهلل ثددؿ ظددٚد ِف مْٚشددٌٜ مددـ مْٚشددٌٚ ٚو فِ ثِددد  وحَتَ 

ومًَط رأشف بْدر افنحرو واشتّر ِف كدريًدف وإرصدٚده وكقظٔتدف فًٌِدٚدو 

واشتّر ظذ هذا احلٚلو حتدك بب بدف ِف اإلئتٓدٚد  وكزويدهؿ بخر زادو

 ادثٚل.

هدد(.. 1341إفػ فِٓجدرة ) وِف شْٜ إحدى وأربًغ وثَلث ،ٜ بًد

ٔٓدٚ أي بدروزو ؾظغَّ مديرًا ظذ مدرشٜ مُٚرم إخَلق بٌْدر افنحرو ؾدزز 

فَِرب مـ اهلل حيقزو وبخدمٜ ذع ٌٕٔف ىلّد صذ اهلل  وأصٌ  افدارُس ؾٔٓٚ

ظِٔددف وشددِؿ يٍددقزو ؾَددٚم بتىددقير افتًِددٔؿو وذفددؽ ب٘وددٚؾٜ مْددٚهٟ   كُددـ 



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

21 

ّدؾ بٚددرشدٜ ِتْئؿو كَقم بتًدٔر افًفقا،  ف مقئقدة مـ ؿديؿو ـ  ووع

ظذ افْٟٓ افَقيؿو وإن ـتٚبْٚ هذا افذي ٕحـ بهدده هلق أحدد هدذه ادْدٚهٟ 

 ّدرشٜ.ِووًٓٚ ف افتل

أصٚر ظِٔف أثْٚء كقفٔف هلذه اددرشٜ صدٔخف اإلمدٚم افًَلمدٜ احلٌٔدٛ ثؿ 

س  ظّر افندٚضري رمحدف اهلل ب٘ؿٚمدٜ ربدٚط ظِّدلو يْتٍدع بدف افْدٚظٌداهلل بـ 

هل مدرشدٜ  ٚحٔٞ ـٕٚٝ اددرشٜ افتل كقػ إدار  ويتٍرغ بف ضَلب افًِؿو

هذه اإلصٚرةو  واشتٌؾ مَدم صٔخف احلٌٔٛ  يؾٚؽتْؿ شٔدكٚبًٜ فِحُقمٜو 

ظٌداهلل افنٚضري إػ بْدر افنحر حٔٞ حدد فدف صدٔخف مُدٚن افربدٚطو وِف 

ة ذفؽ إذن مدـ صدٔخف فِتددريس وكقفٔدف ِف افدٌَلدو ثدؿ كقئدف مًدف إػ زيدٚر

دبًض أوفٔدٚء اهلل بْٔدٜ افتًٔدر فٌْدٚء هدذا افكدح افًِّدلو   و اهلل بْٚ،دفوينَّ

ِف مىِع ظٚم  اإلمٚم افًَلمٜ احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظّر افنٚضري فُ خُ ْٔ َص  فُ حَ تَ وؾَ 

و م(1951هد( مٚ يقاؾدؼ ظدٚم )1371شًٌغ وثَلث ،ٜ بًد إفػ فِٓجرة )

اشدتَٚفتف مدـ مدرشدٜ مُدٚرم  م صدٚحٛ افسمجدٜ رمحدف اهللوِف هذا افًٚم ؿدَّ 

(و ر اط ادهـىٍكإخَلق: فٔتٍرغ فِتدريس وافتًِٔؿ بربٚضف افذي أش ه )

إلؿٌٚل مـ داخدؾ ظِٔف ضَلب افًِؿو فٔتَِقا ظْف مًٚين افٍٓؿو ؾُٚن اؾٖؿٌؾ 

و ـٌِدد ادٓدرة ووادي حيدمقتو ومدـ خدٚرج افدّٔـ افٌِد ومـ خٚرئٓدٚ

افٌِد افتٚرخيل افًريؼو  ايـ ِف هذو ؾهٚر مَهدا فِقاؾدـٚفهقمٚل وإؾرئَٚ
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ِف افربدٚط اددذـقر يدقمل افًدٌٝ  ْغِ َشدرَ دْ وؿٚم ظِٔدف رودقان اهلل بتْيدٔؿ مَ 

اهلل وظدؿ بدف  صٕٚف ربٚط كريؿ َد رَ دْ وإربًٚء بًد صَلة افًك ظذ ؽرار مَ 

 افٍْع افٌَلد وافًٌٚد آمغ افِٓؿ آمغ.

ًٚ فَراءة مقفد صٔخف اإلمٚم ادج دد ظع بـ ىلّد احلٌقد ـ  أؿٚم جمًِ

إثْغ مـ ـؾ أشدٌقعو وؿدد أؿٌدؾ أهدؾ افٌِدد ظدذ هدذه فِٜٔ ًٚء ـؾ موذفؽ 

 ادجٚفسو إؿٌٚٓ ظئ .

ـ  زاد ِف ظدد فٔٚيل ؿراءة ادقفد افٌْقي افؼيػ ِف صدٓر ربٔدع إول 

ًٚ بًّجد شدٔدي ادحودٚر  حٔٞ ئًؾ افَراءة مـ أول فِٜٔ ِف افنٓر اؾتتٚح

إلمدٚم افندٔيب ؾودؾ بدـ ظٌدداهلل بٚؾودؾ تتٚمدٚ بًّدجد اواخ وبٌْدر افنحر

إػ وؿتْدٚ  ةمْتهػ صٓر ربٔع افثٚينو وٓزافٝ هذه ادجٚفس ادٌٚرـٜ مًتّر

 هذاو أدامٓٚ اهلل وظؿ هبٚ اخلر ِف افٌَلد وافًٌٚد.

ندّقيل ِف ئْدقب فاؽِؼ ربدٚط ادهدىٍك اددذـقر أيدٚم احلُدؿ وؿد أُ 

ذفدؽ احلُدؿ افيدٚ  ؿٌدؾ تل أؽَِٝ مدـ َٜٔ إربىٜ ودور افًِؿ افافّٔـ ـٌ

ؾٌَل افربٚط ًٍٕدٚ فِخِدؼ  وادحٚرب فِديـو ؽر أن ٕٜٔ ادٗشس ـٕٚٝ ؿقيٜ

ل إػ رووٜ فألضٍٚلو ؾِؿ خيرج ظـ مَهده وهدق حتك بًد أخذهو ؾَد ُح  قِّ

 م1988ِف بْدددر افنددحر ِف ظددٚم  افٌزيددرةافًِددؿو ثددؿ دددٚ حهددِٝ إمىددٚر 

قا فًِدُـ بٚفربدٚطو ؾُدٚن ًُ ِودد.. وُ وكيرت بٔدقت  ـثدر مدـ أهدؾ افٌِد
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افربٚط ًٍٕٚ فِخِؼ و  يتقؿػ ظـ افٍْعو وهذا دفٔؾ ظذ صدق ٕٜٔ ادٗشس 

  كًٚػ.رمحف اهلل

ًٚ ومًىدَلً  ؾدسة مدـ افدزمـ حتدك أذن اهلل  وبَل افربٚط بًد ذفؽ مٌَِ

ب٘ظٚدكددف وؾتحددف ب٘صددٚرة مددـ صددٔيب صددٔقخْٚ اإلمددٚم افًَلمددٜ ادددرك احلٌٔددٛ 

ظِٔف رمحٜ اهللو ؾتؿ ؾتحف ظذ يد شٔدي وصٔخل  محد افًَٚفأظٌدافَٚدر بـ 

ظّر بـ ىلّد بدـ شدٚ  بدـ حٍدٔظ بدـ  ٛوبرـتل اإلمٚم افًَلمٜ ادرك احلٌٔ

د إفٔدف ؾًدٚو  م1992هد ادقاؾدؼ 1412افنٔيب أك بُر بـ شٚ  وذفؽ ِف ظٚم 

وٓ حدرجو هلدؿ  وؿهده افىدَلب مدـ ـدؾ ؾدٟو وحددث ظدـ ًٍٕدف وٕنٚضف

ؾسة مدـ افدزمـ  حٍيف اهللحٍٔي ىلّد وصٔخْٚ احلٌٔٛ ظّر بـ وأؿٚم شٔدٕٚ

بٌْدر افنحر فِتدريس ؾٔف بًد ظقدكف مـ شِىْٜ ظد نو وهدق بحّدد اهلل إػ 

افًٚظٜ يَقم بدوره وٕنٚضفو ًٕٖل اهلل كًدٚػ أن يهدقٕف مدـ ـدؾ شدقء وأن 

 يًؿ بف افٍْع واإلٕتٍٚع ذق إرض وؽرهبٚ آمغ افِٓؿ آمغ.

 حب الرتمجٛ:دلاِدات صا 

أمٚ جمٚهداكف ظِٔف رمحٜ اهلل.. ؾحدث وٓ حرج حٔٞ إٔدف ـدٚن جيِدس 

ـدؾ ِف ؤَدرأوا ظِٔدفو ط مـ افهٌٚحو ويٌَؾ ظِٔدف افىدَلب فِف مهذ افربٚ

ؿرب افًكو ؾًٔدقد إػ ـتٚبف وِف ؾـ مـ افٍْقنو وٓ يَقم مـ مًَده حتك 

ُٕٚدٝ مهتدف ظٚفٔدٜ ؾبٔتفو ثؿ بًد افًك يًٚود ادجلء إػ افربٚط فِتدريسو 

ومهف ـٌدر ِف إبدَلغ ظِدؿ افنداج ادْدرو حتدك ـدٚن يْدٚدي ِف أهدؾ افندحر 
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ويَقل) إين بريء  ـ   يتًِؿ مـ أهؾ افنحر أو ب  مًْك ـَلمفو ؾَدد ـدٚن 

 يدظقهؿ فًِِؿ هبّٜ ؿقيٜو وظزيّٜ هٚصّٜٔ.

ك أمٚ جمٚهداكف ِف افًٌٚدة.. ؾَد ـٚن ٓ ُيرى إٓ ظٚبدا زاهدا ورظٚو حت

ًٚ ٓ يرؾع ٕيره ظـ إرض حتدك ٓ  صدةـٚن مـ  ورظف ٓ يّق إٓ متىًِٔ

و ؾَد ـٚن صدديد افتقاودع واإلًُٕدٚرو فِِّدؽ اجلٌدٚرو يْير إػ مٚ ٓ ئًْف

 .ظٚداهوآه أو يَلحظ ذفؽ ـؾ مـ ئٚفًف أو رآهو شقاء  ـ 

وأمٚ ؿٔٚم افِٔدؾ ؾد  ـدٚن يسـدف ـد  أخدزين ـثدٌر  دـ راؾَدقه ومدْٓؿ 

و  ؾقافددة شدٔدي فدفحٔدٞ أن صدٚحٛ افسمجدٜ يُدقن خدًٚٓ  ٔدي افقافددش

افقافد هل احلٌٚبٜ افؼيٍٜ افهٚحلٜ افًٚبدة افزاهدة صدٔخٜ بْدٝ ظٌددافرمحـ 

و ؾٚحلّد هلل افذي ئًؾ فٍَِر ًٌٕٜ هبذا بـ شٚ  بـ ىلّد بـ افنٔيب أك بُر

 .افٌُراإلمٚم 

افسمجدٜ بًدد أن وؿد حدثْل مـ أثدؼ بدف مدـ أهدؾ افٌِدد أن صدٚحٛ  

أصٔٛ بٚفٍٚفٟ.. أؿًد ؾِؿ يًتىع افَٔٚمو ؾَٚل يل هذا افنخص) ـْٚ ِف فِٜٔ 

مـ افِٔٚيل ِف بٔٝ احلٌٔٛ ظٌداهلل بـ ظٌد افرمحـ ِف مْٚشدٌٜ ـٕٚدٝ ظْددهؿو 

ًٚ ومًَددًا ظدذ  وـْٚ ًٕد فِقفّٜٔ مـ افِٔؾو وؿد ـدٚن احلٌٔدٛ ظٌدداهلل ئٚفًد

ئدٚء آخدر افِٔدؾ.. ٕيدرت إػ داخدؾ ـرد ِف ٕٚحٜٔ مـ ؽرؾدٜ افٌٔدٝو ؾِد  

 افٌرؾٜ ؾ٘ذا هبٚ ٕقر أخيو ؿٚل) ؾدخِٝ ٕٕيدر ؾد٘ذا بٚحلٌٔدٛ ظٌدداهلل ؿدٚ، 

حٚط بف ٕقر أخي مـ مجٔع ٕقاحل بدٕفو وؿد أ ويهع وـٖٕف   يُـ بف رء
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ِ  رآين.. ؿًد مـ حْٔف واختٍدك ؾؿٚل) و  يَلحظ ٕيري إفٔف إٓ بًد زمـ و 

ف ِف أظدذ افٍدراديس آمدغ بدان اهلل ورمحتف ومجًْٚ اهلل ذفؽ افْقرو ظِٔف روق

 افِٓؿ آمغ.

 :ْوؤلفات 

 )فهٚحٛ افسمجٜ افًديد مـ ادٗفٍٚت ِف ؾْقن صتك و ؾّْٓٚ

 ادًّك )مٍتٚح إٕقار(. وادتداول مقفده ادنٓقر (1

جمّقظٜ أدظٜٔ وصِقات ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ضًٌٝ  (2

 مع مقفده ِف ـتٚب واحد.

 فتحٍٜ ادرؤٜ ِف إحُٚم افٍَٜٓٔ )ئزءان(.ا (3

ِٔددٜ ِف افًقامددؾ افْحقيددٜو وؿددد ضٌددع هددذا افىريَددٜ افًددِٜٓ اجل (4

 ٌؾ دار احلٚمل فِدراشٚت وافْؼ.مـ ؿِ  افُتٚب

اجلقهر افٍريد ِف خَلصدٜ افتقحٔددو وهدقا هدذا افُتدٚب افدذي  (5

ًٚ مدـ ؿٌدؾ دار احلدٚمل فِدراشدٚت  ٕحـ بهددهو وؿد ضٌدع أيود

 ؿ اهلل خرًا.وافْؼو ئزاه

 افرشٚفٜ اجلِٜٔ ِف إحُٚم افتجقيديٜ. (6

 صذرات مـ افًرة افٌْقيٜ. (7
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رشٚفٜ ِف ظِؿ افكفو وؿد ضًٌٝ مع ـتٚب )افىريَدٜ افًدِٜٓ  (8

 دار احلٚمل ـذفؽ. ؿٌؾ اجلِٜٔ( مـ

 .حٍٜ ادرؤٜ  ِف إحُٚم افٍَٜٓٔخَلصٜ افت (9

 رشٚفٜ ِف ظِؿ افٍرا،ض. (11

 قحٔد(.ذح خمتك ظذ مْيقمٜ )ئقهرة افت (11

 :ْطالب 

 بـ ظٌدافرمحـ افُثر مـ افىَلب افدذيـ كَِدقا فًٔدي اإلمٚم ظٌداهلل

ظْفو واشتٍٚدوا مْفو وكربدقا بسبٔتدفو وذبدقا مدـ محٔدٚ ـٗوشدفو وأذؿدٝ 

ظِٔٓؿ إٔقار صّقشفو وٓ يُّْل حك ادتَِغ ظْف ظِٔف روقان اهللو ؽدر 

ٚ ظددْٓؿو ورأيْددٚ أين شددٖذـر أبددرزهؿ مددـ ظرؾْددٚهؿ وافددًٌض مددْٓؿ كَِْٔدد

 مهّٓؿوؾّْٓؿ)

صٔخْٚ ومربْٔٚ وكٚج رؤوشدْٚ افندٔيب افًَلمدٜ افزـدٜ افٍَٔدف افْحريدر 

ادتدق  ادتقاوع ادُْن هلل ظٌدافُريؿ بـ ظٌدافَٚدر ادَلحل مٍتل افندحر 

 رمحٜ اهلل وروقإف. هدو ظِٔف1417هبٚ شْٜ 

مٜ شٚ  بـ ومْٓؿ صٔخْٚ ومربْٔٚ ادحٛ ادتقاوع ادُْن افٍَٔف افًَل

 مخٔس حٌِٔؾ ادتق  بٍْس افًْٜ بٖرض إردن ظِٔف رمحٜ اهلل وروقإف.

بٚظٌدده مٍتدل شدًٔد  بدـ مٌٚركبـ ًد ٔش ومْٓؿ افنٔيب اجلِٔؾ افٍَٔف

 ظِٔف رمحٜ اهلل وروقإف. هد1431شْٜ  هبٚ ادتق و بٖرض ادٓرةو ؿنـ
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ف افندٔيب ر ادحدٛ هلل ورشدقفف وأهدؾ بٔتدومْٓؿ صدٔخْٚ وبرـتْدٚ ادْدقَّ 

طٓدر يدقم افثَلثدٚء ادرك حًـ بـ ىلّدد بدـ صدداد بدـ ظّدر بدٚظّر ادتدق  

 بٚدديْٜ ادْقرة. هد1424افًٚدس مـ صٓر ربٔع إول شْٜ 

 ومْٓؿ افنٔيب افٍَٔف افٍريض حٚمد ين افٔزيدي ادتق  بٚفنحر.

وؽرهؿ ـثر مجًْدٚ اهلل هبدؿ ظدذ حدقض افٌْدل ىلّدد صدذ اهلل ظِٔدف 

 افِٓؿ آمغوشِؿ آمغ 

 ْزض٘ اهلل عٍْ ٔفات: 

صٚحٛ افسمجٜ ظِٔف رمحدٜ اهلل ؿدد أصدٔٛ بّدرض افٍدٚفٟو  نذـرٕٚ أ

وهق مٚ يًّك بّرض )افريٚح احلّراء(و وـٚن ذفؽ ِف ظدٚم كًدع وشدًٌغ 

ؾٖؿًد ِف بٔتف   يًتىع احلرـدٜ  هد(و1379وثَلث ،ٜ بًد إفػ مـ اهلجرة )

ادرض ـٚن رمحٜ بف ظِٔف رودقان اهللو  وٓ افَُلم إٓ بٚإلصٚرةو وفًؾ ذفؽ

ِف ذفؽ افقؿٝ افربٚط مـ ؿٌؾ احلُؿ افنّقيل وأؽِؼو ؾًِؾ اهلل  ذَ ِخ حٔٞ أُ 

   يرد أن يريف مُٚن ظِّف وكدريًف وهق مٌِؼ رمحٜ بف.

( مدـ صدٓر 23وٓزمف ادرض حتك يقم إربًٚء افثٚفٞ وافًؼديـ )

هد( ادقاؾؼ 1384فػ فِٓجرة )صقال مـ ظٚم أبًٜ وث ٕغ وثَلث ،ٜ بًد ٓأ

م حٔٞ أشِؿ ِف هذا افٔقم روحف إػ بٚرهيدٚو ؾٌُتدف شدًٚد 1965ؾزاير  24

وصًر بٚفَْص افذي حهدؾ  وو  يٌؼ دار إٓ وؿد حزن ظذ ؾراؿف وبّـ ؾٔٓٚ
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ٚس ـهٚظَٜ وؿًٝ ظِٔٓؿو ودؾـ ِف ؿٌدٜ ئدده برحِٔفو ؾٕٚتؼ اخلز بغ افْ

شدٚ و وؿدزه ِف افْٚحٔدٜ افٌحريدٜ مدـ ؿدز  اإلمٚم أمحد بـ افنٔيب أك بُر بـ

ئده افنٔيب أمحد ادذـقرو بجقار ؿز وافدده اإلمدٚم احلٌٔدٛ ظٌددافرمحـ بدـ 

 ىلّد بـ افنٔيب أك بُر بـ شٚ .

وكَٚم ؿراءة ظذ روحف ـؾ ظٚم ابتداءًا مـ يقم افًؼيـ مـ صقال مـ 

ر قاددذــؾ شْٜ ويُقن ختٚم افَراءة مًدٚء افثٚفدٞ وافًؼديـ مدـ افندٓر 

فِٜٔ افرابع وافًؼيـ مْفو وحييه مجع ؽٍر مدـ أهدؾ افٌِدد ومدـ خٚرئدف 

ومـ افًِ ء وافهِحٚء مـ شٚحؾ ووادي حيمقتو وذفدؽ مًدتّر وهلل 

 احلّد إػ وؿتْٚ هذا.

ؾرمحف اهلل رمحٜ إبدرارو وأشدُْف دار افَدرارو مدع افٌْدل ادختدٚرو وٓ 

ؾراديس اجلْٚنو مع افٌْل افًددٕٚنو  حرمْٚ برـتف وظِقمفو ومجًْٚ بف ِف أظذ

 آمغ افِٓؿ آمغ.

                        

 

 وكتبه                            

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس                   

 هـ8141ليلة األحد التاسع مو شهر رجب األصب                         

 يم احملروسة صانها اهلل مو كل سوءتر                          
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ْٔد
ٍِ ْقُل اُد ََ  َاْف

 َشِرُح اجَلِوَهِر الَفَرِيد

 ِفي ُخالَصِة التَِّوِحِيد
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 مقدمة الشارح
 رمح  الرحيملنسم اهلل ا

وصذ اهلل وشِؿ  ادتٍرد بٚفقحدإٜٔو ادّٓٔـ ظذ ـؾ افزيٜواحلّد هلل 

أهدؾ آفف وصحٌف ظذ و ف ادِٜ افُٚؾريٜومـ أدظْٝ ف وبٚرك ظذ شٔدٕٚ ىلّد

 و أمٚ بًد...اهلّٜ افًِٜٔ

حلٌٔددٛ افًَلمددٜ ٗفٍددف اد (الــقهر افٍريــد دم خلصــة افتقحٔــد) ؾدد٘ن ـتددٚب

ذي  وافًددٔد احلِددٔؿ وأوإددفكدده وظوحٔددد و وواحلددز افٍٓٚمددٜ ظَلمددٜ زمٕٚددف

بدـ ك بُدر أظٌداهلل بـ ظٌدافرمحـ بـ ىلّد بدـ افندٔيب  اإلمٚماخلِؼ افًئؿ 

صددٌر ِف .. ـتددٚب و صددٚحٛ افنددحرو ومٗشددس ربددٚط ادهددىٍك هبددٚشددٚ 

مْدذ أن أفٍدف رمحدف  فُِتدٚبوهذا أول بروز  وحجّف و ـٌر ِف ىلتقاه وظِّف

مل فِدراشٚت وافْؼ( إػ إخرائدف ٚاهللو حٔٞ أـرم اهلل إخقإْٚ ِف )دار احل

افتدل مدـ خمىقضدٜ هدل افقحٔددة  افٍٚ،ددةو فدتًؿ بدف :وإبرازه فىَلب افًِدؿ

ًٚ فتِّٔدذه احلٌٔدٛ ظدع بدـ ىلّدد بدـ ظٌددافرمحـ  كقصِْٚ إفٔٓٚو ـٕٚدٝ مُِد

ه ضددَلب افًِددؿ بددٚفٍرح وافًددًٚدةو ؾٖحٌٌددٝ ووددع ذح ٚؾتَِدد بٚهددٚرونو

كٖشًٔدفو ؾدٖخٍػ ظْدف مًٌط ظِٔف يًغ ادددرس ِف كدريًدفو وافىٚفدٛ ِف 

واشتًْٝ  بهقرة أشٚشٜٔ بهدقرة مدـ ادخىقضدٜ أهدداهٚ يل  ـٍِٜ افٌحٞو

ٔد ىلّد بدـ ظِدقي بٚهدٚرون مددير دار احلدٚمل بٌِدد احلدٚمل حٍيدف اهلل افً

 ورظٚهو ـ  اشتًْٝ بٚفًْخٜ ادىٌقظٜ ادنٚر إفٔٓٚ.
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وؿد صٚروت ِف ذفؽ صٔخْٚ شِىٚن افًِ ء احلٌٔٛ افًَلمٜ واحلز افٍٓٚمٜ  

مدير ربدٚط كدريؿو ؾقافدده شٔدي احلٌٔٛ شٚ  بـ ظٌداهلل بـ ظّر افنٚضري 

إلمٚم ظٌداهلل بـ ظٌددافرمحـ صدٚحٛ اددتـو ؾدٖذن بدذفؽ وؿدٚم ف ًٚ صٔخـٚن 

مدـ تَدريظ مٌدٚرك ثؿ ذف افؼدَح ببسكٔٛ افٍٚحتٜ بْٜٔ افتقؾٔدؼ وافًددادو

ثؿ صٚورت شٔدي ومَلذي وبرـتل وصٔخل ووافدي  ئزاه اهلل خرًاو ظْده

اإلمٚم افًَلمٜ احلٌٔٛ ظّر بـ ىلّد بـ شٚ  بـ حٍٔظ ظّٔد دار ادهىٍكو 

ؾدٖذن يل  وبٚفرؤيٜ أين رأيٝ ِف ادْٚم إٔف يٖذن يل ِف ذفؽو ؾٖخزكف ًٚ وخهقص

 ؾجدزاه اهلل خدرًاو (1)ومدـ ظْددهبتَدريظ  وذف افؼدَح  ودظٚء يل بٚفتقؾٔؼو

و وبرـٜ حِٝ ظع مدـ حًْٜ مـ حًْٚت هٗٓء افنٔقخ افُراموفًٝ إٓ 

وؿدد  كًدٚػو  دظٚ،ٓؿو ؾقؾؼ اهلل افٍَر إلمتٚم هذا افؼح ادٌدٚرك إن صدٚء اهلل

 ايكـٍٛ امليٝـد غـسجل ازبـٖٛس اييسٜـد     ) )بًد إذن صٔخل احلٌٔٛ ظّر شّٔتف

ًٚ  ؾٌِ مـ ؿَ  ذٌح  ادتـو و  يًٌؼ هلذا (يف خالص١ ايتٛحٝـد  ظذ حًٛ  إضَلؿ

ًٓٔؾ افًٌٚرات و وؿد حٚوفٝ كفِّتـظِّلو ؾُٔقن هذا هق افؼح إول 

هدٝ بدغ ؾّٓٓٚو وٕهَّ ؾٔف بَدر ادًتىٚع: فًٔٓؾ ظذ إخقاين ضَلب افًِؿ 

ًٚ مددـ يوددٚح ادًْددكبًددض ظٌددٚرات أهددؾ افًِددؿ إل و ووددّْٝ افؼددح بًودد

                                                 

 أرشِف شٔدي احلٌٔٛ فٍَِر مـ أرض ئٚوا حٔٞ ـٚن هبٚ فِدظقة إػ اهلل. (1)
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ًٚ  هدذه ادْيقمدٜ تمْيقمٜ اجلقهرة فُٔقن افؼح ـٌٍٔٚن فًٌض أبٔدٚ وذحد

ًٚ هلٚ  .مًٌى

ـدد  حٚوفددٝ افتًددرض فٌٔددٚن افُثددر مددـ افنددٌٓٚت افتددل كيٓددر ظْددد 

ا آمدٜ ِف افتندُٔؽ ظدذ ؿددر قًدافًقامو ومٚ يثره بًض اظداء افدديـ فٔقؿ

 ادًتىٚع.

ًٚ مـ افهقاب ئد بٚفؼحؾّـ و  ؾّدـ كقؾٔدؼ اهلل كًدٚػو ومدـ  ..صٔ 

ؾِٔهِحف وفٔددظق يل  :ًٚئز افٍَرؾٓق مـ شٓق اف ..وئد بف صٔ ٚ مـ اخلىٖ

 ويًتٌٍر اهلل يل وفقافدي ومنٚخيل ومـ فف حؼ ظع.

ًٚ إػ ُدريؿأشٖل اهلل كًٚػ أن جيًِدف خٚفهدٚ خمِهدٚ فقئٓدف اف و ومَربد

ًٚ فئْٚت افًْٔؿ و و ًٚو ظّقٍِقز بٚفًْٔؿ ادَٔؿو ومراؾَٜ أهِْٚ وأشَلؾْٚ شٌٌ مد

و ِف مجٔدع وأن يًدؿ بدف افٍْدع وإٓتٍدٚع و خهقصًٚ  ـ شًٚد وكريؿمـ شُو

 آمغ افِٓؿ آمغ. افٌَٚعو

وصددذ اهلل ظددذ شددٔدٕٚ ىلّددد وآفددف وصددحٌف وشددِؿ واحلّددد هلل رب 

 افًٚدغ.

 وكتبه                   

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس                

 هـ8141ليلة األحد التاسع مو شهر رجب األصب                     

 تريم احملروسة صانها اهلل مو كل سوء                     
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ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صقرة افهٍحة إخرة
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 مَدمة ادٗفػ

  سؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 ................................................................احلّد هلل

  افؼح     

 وقدوٛ املؤلف

محدف اهلل وًٍْٕدٚ بدف ِف ( و ابتددأ ادهدْػ ربطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ)

چ  چ افداريـ بٚفًٌِّٜ اؿتداًء بٚفَرآن افُريؿ: ؾ٘ن أول مٚ ٕزل ؿقفدف كًدٚػ 

و وكٖشددٔٚ برشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ ِف {١انعهققك  } چچ  چ  ڇ  ڇ 

ؾ  ـتٚبتف فِرشٚ،ؾ فِِّقك: وفَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)))  َٓ  َ ـالٍ  ِذي َأْمـرٍ  ـُ

 .أخرئف افرهٚوي ِف إربًغ ((َأْؿَىعُ  ؿِ ْٔ حِ افر   ـِ مْحَ افر   اهللِ ؿِ ْس بِ  ِ  ؾِٔفِ  ُيْبَدأُ 

ختٔٚري ظذ ٜ) افثْٚء بٚفًِٚن ظذ اجلّٔؾ آ(و واحلّد فٌاسبُد هلل)

 صٍٜ افتٌجٔؾ وافتًئؿ.

ًٚ) ؾًؾ يٌْئ ظـ كًئؿ ادًْؿ مـ حٔٞ ـقٕف مًًْ  ظدذ احلٚمدد  وذظ

و أم ظّددًَل ؿددقًٓ بٚفًِددٚن و أم جلَْددٚناظتَددٚدًا بٚأو ؽددرهو شددقاء ـددٚن ذفددؽ 

 بٚجلقارح.

ؾًٍؾ اجَلْٚن.. اظتَٚد ـقٕف شٌحٕٚف وكًٚػ مقصقف بهٍٚت اجل لو 

 وافُ لو واجلَلل.

 مٚ يتًِؼ بٚفِىػو وافرمحٜ. ..ؾٚفهٍٚت اجل فٜٔ
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......................................................................... 

  افؼح     

واجلَلفٜٔ.. مدٚ يتًِدؼ بدٚفَٓرو وافًدزة وافًيّدٜو وـدؾ صدٍٚكف ـد ل 

 شٌحٕٚف وكًٚػ.

ذـددره بٖفٍددٚظ دافددٜ ظددذ كِددؽ افهددٍٚتو وأمددٚ ؾًددؾ  ..وؾًددؾ افًِددٚن

ـْ اجلقارح.. ؾَٔٚمٓٚ ب  يدل ظذ كًئؿ ادحّقدو ومدـ ذفدؽ مدٚ ورد   َأِك  َظد

ٔدٍ  ًِ دٚنَ ) َؿدَٚل   اخْلُدْدِريِّ  َش ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ  اْشدَتَجدَّ  إَِذا َوَشد

هُ  َثْقًبددٚ فِ  َشدد َّ ِّ ددٌٔص  بِْٚشدد ِّ ٌٜ  َأوْ  َؿ ددقُل  ُثددؿَّ  وِظَ َمدد َُ ــؿ  )) )َي ُٓ  ِ ــُد  َفــَؽ  اف ّْ ــَت  احْلَ ْٕ  َأ

َسْقَتِْٔفِ  َُٖفَؽ  ـَ ـْ  َأْش هِ  ِم ـْ   ِـَؽ  َوَأُظـقذُ  َفـفُ  ُصـِْعَ  َمـا َوَخـْرِ  َخْرِ هِ  ِمـ  َمـا َوَذِّ  َذِّ

 .أخرئف اإلمٚم أمحد وأبق داود وافسمذي وافًْٚ،ل(( َففُ  ُصِْعَ 

ـْ و ـِ  َظ ر اْب َّ ْٔدفِ  اهلُل َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َأنَّ    َ ُظ َِ َِّؿَ  َظ دٚنَ  َوَشد دقُل  ـَ َُ  إَِذا َي

أَ  ٌَقَّ فُ  َك ًَ ُد )))َمْوَج ّْ اِن  اف ِذيهللِ  احْلَ ٍَ ِْل َوآَواِن  ـَ َّ ًَ اِن  َوَأْض ََ  ـ  َمـ َواف ـِذي َوَشـ

َْٖجَزَل  َأْظَىاِن  َواف ِذي َوَأْؾَوَؾ  َظَع   ُد  َؾ ّْ ـؾِّ  َظـَذ هللِ  احْلَ ـؿ   َحـالٍ  ـُ ُٓ  ِ ـؾِّ  َرب   اف  ـُ

ءٍ  ؾِّ  َوَمَِِؽ  َرْ ءٍ  ـُ ؾِّ  َوإَِففَ  َرْ ءٍ  ـُ ـؾ   َوَفـَؽ  َرْ ءٍ  ـُ ـْ   ِـَؽ  َأُظـقذُ  َرْ (( افْ ـارِ  ِمـ

 .أخرئف اإلمٚم أمحد وأبق داود

 ًٚ ػ رمحف اهلل بحّدد هلل اؿتدداًء بُتدٚب اهلل كًدٚػ واكٌٚظدك ادهْوؿد ثَّْ 

ـْ فَقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشدِؿو ؾ د  اهللِ َرُشدقُل  َؿدَٚل ) َؿدَٚل   ُهَرْيدَرةَ  َأِك  ًَ

ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ؾ  )))َوَش دِ  ؾِٔفِ  ُيْبَدأُ  َٓ  َ الٍ  ِذي َأْمرٍ  ـُ ّْ  ابـ أخرئف ((َأْؿَىعُ   ِاحْلَ
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 ............................................. وافهلة ،افقحدإٔةادٍْرد  

  افؼح     

 .مٚئف وافًْٚ،ل

 أن أي روايٜ افًٌِّٜ ادتَدمٜ وروايٜ احلّدفٜ.. واجلّع بغ افروايتغ

 واحلّدفٜوكَدم ظذ ادَهقد و  يًٌَف رء وهق مٚ وحََٔل ابتداءافًٌِّٜ 

ؾٚدَهقد مـ هدذا م ظذ ادَهقد وإن شٌَف رءو وهق مٚ كَد وإوِٚف ابتداء

ؾٓدل  وافًٌدِّٜ و  يًدٌَٓٚ رءٝ وؿدد كَددموافُتٚب ادًٚ،ؾ ادذـقرة ؾٔف

وؿد شٌَتٓٚ افًٌِّٜ ؾُٕٚدٝ  وظذ ادَهقد ٝحََٔل واحلّدفٜ كَدم ابتداء

 ابتداء إوِٚف.

ـْ و ْٔدفِ ظَ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  َؿَٚل )ََؿٚل  ُهَرْيَرةَ  َأِك  َظ َِّؿَ  َِ ـؾ  )))َوَشد  ـُ

َلمٍ  ـَتُح  َٓ  َ الٍ  ِذي َأْمرٍ  َأوْ  ـَ ٍْ رِ  ُي ـْ ـقَ  َوَجـؾ   َظـز   اهلل ِ  ِـِذ ُٓ (( َأْؿَىـعُ  َؿـاَل  َأوْ  َأْ ـَسُ  َؾ

و ؾجًّٝ هذه افروايٜ بغ افروايتغ حٔٞ أن ادَهقد افٌدء أخرئف اإلمٚم أمحد

 بذـر اهلل كًٚػ.

فددذات افقائددٛ افقئددقد ادًددتحؼ وفٍددظ اجلَلفددٜ )اهلل() ظِددؿ ظددذ ا

 جلّٔع افُ ٓت ادّْزه ظـ ـؾ َٕهٚن.

ٍْرد هبٚ دون ؽدرهو وشدٖٔب بٔدٚن مًْدك اد )( أياملٓيس  بايٛحدا١ْٝ)

 افقائٌٜ إن صٚء اهلل كًٚػ. تظْد ذـر افهٍٚافقحدإٜٔ ومٚ يتًِؼ هبٚ 

  َٚم.وهذا هق افَل،ؼ بٚد وادَروٕٜ بٚفتًئؿ رمحٜافمـ اهلل ( ٚايضال٠)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

44 

 ..............................................................وافسلم...

  افؼح     

وؿٔؾ) هل مىِؼ افرمحٜ شقاء ؿرٕٝ بٚفتًئؿ أم   كَرنو وهذا فٌٔٚهنٚ 

 (1)ؾَط مع ؿىع افْير ظـ ادَٚم افٌْقي.

  ظِٔف وؿد أختِػ أهؾ افًِؿ ِف مًْك افهَلة مْف كًٚػ فٌْٔف صذ اهلل

وابدـ ئٌدر)  وشِؿو ؾَٚل ابـ حجر) هل زيدٚدة ِف افرمحدٜ و و وؿدٚل احلًدـ

هل افرمحٜ وادٌٍرةو و وؿٚل اإلمٚم افٌخدٚري وضٚ،ٍدٜ مدـ أهدؾ افًِدؿ) هدل 

 افتّجٔد وافثْٚء.

،ُدٜ وؿٚل جمٚهد))افهَلة مـ اهلل كًٚػو افتقؾٔؼ وافًهّٜو ومدـ ادَل

 إلكٌٚع(.افًقن وافْكةو ومـ إمٜ ا

 .اشتٌٍٚرمـ أدمٔغ كيع و دظٚءو ومـ ادَل،ُٜ افهَلة و 

( ّ ،َٜ بف صذ اهلل ظِٔف ؾًَلم اهلل كًٚػ حتٔتف افَل ( أي) افتحٜٔوٚايطـال

 وشِؿ بحًٛ مٚ ظْده كًٚػ.

وادراد بٚفتحٜٔ) أن ُيًًّف مـ ـَلمف افَديؿ افدذي ٓ مثدؾ فدفو افددال 

 (2)تٟٓ هبٚ ًٍٕفو ويتًع بف ئٚهف.وكٌ وظذ رؾًٜ مَٚمف افًئؿ مٚ كَر بف ظْٔف

                                                 

 .(1/71)ظقن ادريد )ضًٌٜ دار افٌنٚ،ر( إير  (1)

 .(1/69)ظقن ادريد إير  (2)
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   ................................................ ،دٕا شٔ ظذ أذف افزية

  افؼح     

ِِّّف مددـ ـددؾ آؾددٜ مْٚؾٔددٜ فٌٚيددٜ  )وؿددٚل بًوددٓؿ) مًْددك افًددَلم أن يًدد

افُ لو وادخِقق ٓ يًتٌْل ظدـ زيدٚدة افددرئٚت وإن ـدٚن رؾٔدع ادْزفدٜو 

بًدم كْٚهل ـ ل اإلًٕدٚن افُٚمدؾ إذ مدٚ مدـ ـد ل إٓ وظْدد اهلل  ظذ افَقل

 أظيؿ مْفو ومٚ مـ وؿٝ إٓ وهْٚك ٕقع مـ افرمحٜ وافتحٜٔ   حيهؾ فف .

وؿددٚل بًوددٓؿ) أن افًددَلم بًّْددك إمددٚنو و  يددركض افددًٌض هددذا 

ادًْك: دٚ ؾٔف مـ اإلصًٚر بّيْٜ اخلقف مع أن أكٌٚظف صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

و ومـ ؿدٚل بدٖن افًدَلم  {٢٦يىَس  }  چپ  پ  پ  پ  ڀ   ٻ  چ

بًّْك إمٚن أثٌتقا إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خيدٚف خدقف مٓٚبدٜ وإئدَللو 

ْٔددفِ  اهلُل َصددذَّ  اهللِ َرُشددقُل  َؿددَٚل وفددذفؽ  َِ َِّؿَ  َظ ــا)))َوَشدد ؿْ  إِنِّ  َواهلل ِ َأَم ـُ ــا ََ َْت  هللِ َٕ

ؿْ  ـُ  .أخرئف مًِؿ وأمحد(( َففُ  َوَأْخَنا

ُٜ و ضـٝدْا( ( أي) أذف اخلِدؼ و )ع٢ً أغسف ايرٜـ١ )   افًدٔد  وفٍيد

 اخلهٚل إربع افتٚفٜٔ)  ؾٔف أحدُ  ْت ئدَ وُ  ـْ ظذ مَ  ُؼ َِ ىْ كُ 

 .ِف ؿقمفِ  شٚدَ  ـْ مَ  د1

 .فُ و أي ئُٔن هُ شقادُ  رَ ثُ ـَ  ـْ مَ  د2

 .افندا،دِ  ظْدَ  افُْٚس  إفٔفِ  عْ زَ ٍْ كَ  ـْ مَ  د3
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 ، ......افًسة اهلاصّٔة يـحمّد صاحب ادًجزات الِِٔة وظذ آفف افىاهر

  افؼح     

ِِ  د4  .فُ ٌُ َو ؽَ  هُ ٍزّ تَ ًْ افذي ٓ يَ  ٔؿُ احل

ِّ  عَ وؿد مَجَ  ْٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وآفدف وصدحٌف ٓٚ حٌٌُٔ هذه افهٍٚت ـ

 وشِؿ.

وهق يَٚل ِف إصؾ دـ ـثر محد افْدٚس فدف فُثدرة خهدٚفف ( ضبُـد )

 وشِؿ. وهق هْٚ ظِؿ ظذ ٌْٕٔٚ صذ اهلل ظِٔف احلّٔدةو

( أي) افًئّٜ افٌُرةو وشٖٔب احلدديٞ صاحب املعذصات ازب١ًًٝ) 

 ظـ ادًجزات ومًْٚهٚ ب٘شٓٚب إن صٚء اهلل كًٚػ.

   )( أي ادقصقؾقن بٚفىٓٚرة ـ  ؿٚل كًٚػٚع٢ً آي٘ ايطاٖسٜٔ) 

 چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  چ 

ـؾ  )مـ كَلو وِف مَٚم افدظٚءـؾ مٗ )وهؿ ِف مَٚم اددحو {٣٣األحساب  }

ادٗمْقن مـ بْل هٚصؿ وادىِٛو ـ   )مٗمـ وفق ظٍٚصو وِف مَٚم افهدؿٜ

 ؿٚفف اإلمٚم افنٚؾًل.

ـِ ( وؿددد أختِددػ أهددؾ افٌِددٜ ِف مًْددك افًددسةو ؾَددٚل ايعــرت٠ اهلاةٝــ١)  اْبدد

َْظَراِكِّ  ْٕ ةَ  َأنَّ  ا ْسَ
ًِ ُئؾِ  َوَفدُ  اْف ُتفُ  افرَّ يَّ ٌُفُ  َوُذرِّ

َِ ـْ  َوَظ ٌِفِ  ِمد ِْ َٓ  ُصد دِرُف  َو ًْ دَرُب  َك ًَ  اْف

ـْ  ةِ  ِم ْسَ
ًِ وـ  ِف ادهدٌٚح ادْدر وفًدٚن افًدربو وبًودٓؿ ئًدؾ َذفَِؽ  َؽْرَ  اْف

 ؾ٘ن  وشِؿو اهلل ظِٔف   صذ بٔتف   هؿ أهؾ  هبؿ هْٚ  إؿربقن و وادراد افًسة 
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 ........................................................... وظذ أصحا ف

  افؼح     

ظسكف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هؿ ذيٜ ؾٚضّٜ افزهراء مـ ابْٔٓٚ احلًـ واحلًغ 

ظدـ رشدقل اهلل صدذ اهلل  ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغو ؾًـ ئٚبر بدـ ظٌدداهلل 

  ن  إِ ظِٔف وشِؿ ؿٚل)))
ـْٔ فَ إِ  نَ قْ ُّ تَ ْْ يَ  ةٌ بَ ْه ظُ  ٍب أَ  كْ ِْ  َ  ؾِ ُُ فِ َ إِ  آَ  ؾَ  َد َفـوَ  ٓ 

ـاضِ ـَٖ ؾَ  ةَ َّ  إَ

 ُخ  ِتْ ْسَ ظِ  ؿْ هُ وَ  ؿْ ُٓ تُ بَ ْه ظُ  إَ أَ وَ  ؿْ ُٓ ٔ  فِ وَ 
ـُّ ِْ فِ  ٌؾ ْيـوَ  لْ تِ َْ ْٔ ضِ  ـْ مِ  اقْ َُ ِِ  ؿْ ِٓ ِِ ْوـٍَ  ِ  ْغَ  ِ ذِّ َُ

و وِف أخرئف احلٚـؿ وابـ ظًدٚـر(( اهللُ فُ َو ٌَ  ْ أَ  ؿْ ُٓ َو ٌَ  ْ أَ  ـْ مَ وَ  اهللُ فُ ب  َح أَ  ؿْ ُٓ ب  َح أَ  ـْ مَ 

ــفٍددظ))) ــ َ  ؾ  ـُ ِ ــتَ ْْ يَ  مَ آدَ  لْ ْ ــظُ  َػ إِ  نَ قْ ُّ َ إَ  ةٍ بَ ْه ــوَ  ٓ  ــضِ اْ ؾَ  َد َف ــَٖ ؾَ  ةَ َّ ــوَ  إَ
ــأَ وَ  ؿْ ُٓ ٔ  فِ  إَ

 .أخرئف افىزاين(( ؿْ ُٓ تُ بَ ْه ظُ 

مدع مدٚ  ويدل ظذ أن ظسكف هؿ مـ وفدد ؾٚضّدٜ افزهدراء ظِٔٓدٚ رودقان اهلل

ـْ مٚ ورد  كَدم.. َٜ  ُأمِّ  َظ َّ َِ ْٝ  َش ُٝ ) َؿَٚف ًْ
ِّ ْٔفِ ظَ  اهلُل َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َش َِّؿَ  َِ  َوَشد

قُل  َُ ِدي  )))َي ْٓ ـْ  اْدَ ِت  ِم ـْ  ِظْسَ ةَ  َوَفدِ  ِم َّ
 .أخرئف ابـ مٚئٜ وأبق داود وافٍِظ فف(( َؾاضِ

واهلٚصددّٜٔ ًٕددٌٜ إػ بْددل هٚصددؿ بددـ ظٌددد مْددٚف ئددد افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف  

 وشِؿ.

(و وإصحٚب مجع صٚحٛ وادراد هبؿ هْٚ صدحٚبتف صدذ ٚع٢ً أصهاب٘)

َِ  ـْ ) مَ وشِؿو ومٍردهٚ صحٚك وهق ظِٔف اهلل وآفدف صدذ اهلل ظِٔدف  افٌْدلَّ  َل ف

ًٜ وشِّ  ظدذ  بدف ومدَٚت  ـٌ ٗمِ ِف حٔٚكدف ظدذ إرض وهدق ُمد ؿ بًد افًٌثدٜ يَيد

ِِ   ٓ ْٚ إّٔ   بًّْك  اإلي نو ْٝ   إٓ  صحٚك  افنخص  ظذ  ُؼ ٕى  ؾٔف إذا ائتًّ
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......................................................................... 

  افؼح     

 افؼوط افتٚفٜٔ) 

َِ  أنْ  د1 وشِؿو وٓ كنسط افرؤيدٜ فدف صدذ وآفف ل بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف يِت

َِ  ظٌد وشِؿو ؾ٘نّ وآفف ظِٔف  اهلل افٌْل صذ اهلل ظِٔف   َل اهلل ابـ أم مُتقم ف

ـُ ّٕٕ  :هُ رَ و  يَ  ٌدل صدذ اهلل : ّٕن افْبكه وفُْدف صدحٚك ئِٔدؾ ّػ ف ؿد 

 ظِٔف وآفف وشِؿ رآه.

 يُقن افَِٚء بًد افًٌثٜ. أنْ  د2

وشدِؿ ٓ بًدد مقكدف وآفف يُقن افَِٚء يَيٜ وِف حٔٚكف صذ اهلل ظِٔف  أنْ  د3

د وٓ ِف َّ وشددِؿ ِف حٔٚكددف وآفدف راءه صددذ اهلل ظِٔددف  ـْ حٔٚكدف ِف ادْددٚمو ؾ

ّّ وفُْف ِف افْقم ٓ يُ   .ًٔٚ ك صحٚبِ ً

  ِف افً ء.يُقن افَِٚء ِف إرض ٓ أنْ  د4

 .بٌْقكف ـٌ يِتَل بف وهق مٗمِ  أنْ  د5

 و وهق ذط فدوام افهحٌٜ.يّقت ظذ اإلي ن أنْ  د6

ِّ  وأظِؿ أنّ  ْٝ هذه افؼوط ـ  ِف شٔدٕٚ ظًٔك بـ مريؿ وشدٔدٕٚ ٓٚ ؿد ائتًّ

 وآفف ظِٔف  اهلل بف صذ افًَلم حغ ائتًّقا  ظِٔٓؿ  اخلي وشٔدٕٚ  إدريس 
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 و ًد: إٕجؿ افزهرية،

  ؼحاف     

ِّ بٕٚرواح وإئًٚدو فِٜٔ اإلهاء  وشِؿ ِف بٔٝ ادَدس  ـْ مِ  ونَ ًدَّ ٓؿ يُ ؾُ

وبف يٌِز ؾَٔٚل) فْٚ صحٚبٜ  .: ٕهنؿ أحٔٚءوشِؿوآفف أصحٚبف صذ اهلل ظِٔف 

 أؾوؾ مـ أك بُر افهديؼ.

وؿد وصػ ادهْػ رمحدف اهلل أصدحٚبف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ؾَدٚل) 

 ٕجؿ مجع ٕجؿو وافزهريٜ أي) ادزهرة ادؤ ٜو ؾٓؿ(و وإاألظبِ ايصٖس١ٜ)

 روقان اهلل. ـٚفْجقم ادؤ ٜ افتل هيتدي هبٚ احلران فٔهؾ إػ بٌٔتف ظِٔٓؿ

وؿدد  وهل ـِّدٜ يدٗكك هبدٚ فَلٕتَدٚل مدـ أشدِقب إػ آخدرو( ٚبعـد: )

وهددق  وؾَٔددؾ إٔددف داود ظِٔددف افًددَلم وافًِددؿ ِف أول مددـ ؿٚهلددٚ  ختِددػ أهددؾا

وؿٔدؾ ـًدٛ بدـ  ووؿٔدؾ شدحٌٚن بدـ وا،دؾ وبـ شدٚظدة وؿٔؾ ؿس وإؿرب

 وؿد ٕيؿ بًوٓؿ ذفؽ ؾَٚل) (1) ووؿٔؾ يًرب بـ ؿحىٚن وفٗي

 ئرى اخلِػ أمٚ بًد مـ ـٚن ؿٚ،َل  

       

 فدددددٓٚ مخًددٜ أؿددددقال وداود أؿددرب 

 

 

 وـددٚن فددف ؾهددؾ اخلدددىٚب وبددددًده   

      

 ؾَددس ؾًددحٌٚن ؾًُدٛ ؾًٔددرب

  

 

                                                 

(و وحٚصٜٔ 31/ 1)(و وحتٍٜ ادحتٚج 1/37(و وهنٚيٜ ادحتٚج )1/15مٌْل ادحتٚج )إير  (1)

 ار افٍُر(.و مجًٔٓٚ )ضًٌٜ د(1/31افؼواين )
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 و ًد: 

أرجق مــ اهلل افقهـاب أن يٍْـع هبـا افىـلب،  ،افة دم ظِؿ افتقحٔدؾٓذه رش 

وجيًِٓا خافهة فقجٓف افُريؿ مـ اإلظجـاب، وهـق حسـبل وًٕـؿ افقـٔـؾ 

 .وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ  اهلل افًع افًئؿ

  افؼح     

( وشٖٔب كًريٍدف إن زضاي١ يف عًِ ايتٛحٝد( افتل بغ يديؽ )فٗرٙ) 

زدــٛ َــٔ اهلل ايٖٛــاب إٔ ٜٓيــع بٗــا ايطــالب  ٚ عًــٗا      أصددٚء اهلل كًددٚػو )

خايضــ١ يٛدٗــ٘ ايهــسِٜ َــٔ اإلعذــاب  ٖٚــٛ حطــو ْٚعــِ ايٛنٝــٌ ٚال         

 (.حٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايععِٝ
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مقدمة يف علم التوحيد
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 مَدمة دم ظِؿ افتقحٔد

 ئْة ادُتسبة مـ أدفتٓا افَْٔٔٔة.هق ظِؿ يبحث ؾٔف ظـ إثبات افًَائد افد

وحََٔتف: إؾراد ادًبقد  افًبادة مع اظتَاد وحدتف وافتهديؼ هبا ذاتًا وصـٍاتًا 

 وأؾًآً.

  افؼح     
 

 وقدوٛ يف عمي التٕحٗد

 ن افقء واحد.ظِؿ افتقحٔد فٌٜ هق) افًِؿ بٖو

 (ًٚ ُٜوذظدد ؿ وبًوددٓؿ يًرؾددف بٖٕددف) ظِدد -فٝــ٘ عــٔ(  ُحه ــْب)ٖــٛ عًــِ 

َتَدُر بف ظدذ َْ و إثبـات ايعكا٥ـد ايدٜٓٝـ١ املهتطـب١ َـٔ أ يتٗـا ايٝكٝٓٝـ١(       ) - ُي

وهذا بًّْك افٍـ اددّون ؾٔ  شٖٔب إن صٚء اهلل كًدٚػو أمدٚ بدٚدًْك افؼدظل 

)إفسا  املعبٛ  ٓل افتل ظرؾٓٚ ادهْػ رمحف اهلل ؾَٚل) .. ؾ()حكٝكت٘هق )ٚ( 

 .ذاتًا ٚصياتًا ٚأفعااًل( بايعبا ٠ َع اعتكا  ٚحدت٘ ٚايتضدٜل بٗا

 مًْك أفٍٚظ افتًريػ)

هق اإلدراك  اجلٚزم ادىدٚبؼ فِقاؿدع ظدـ دفٔدؾو ـدٚفًِؿ بدٖن وافًِؿ) 

 وهُذا. وافقاحد ٕهػ آثْغ وافثَلثٜ ٕهػ افًتٜ

أي) إثٌٚت افًَٚ،د) وافًَٚ،د مجع ظَٔدةو وهل فٌٜ) مدـ ظَدد افقدء 

  ربىف.

 (ًٚ  صٌؽ وٓ  ٓ يتىرق إفٔف  ِٛ افذيافَ ِف   افثٚبٝ  إمر  هلوذظ
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 ذات اهلل  وذات رشِف مـ حٔث  ما جيب وما يستحؾ وما جيقز. :ومقضقظف

  افؼح     

 وهٌؿ فدى مًتَده.

 ـٚفًَٚ،د افدٕٔقيٜ.ؽر افدئْٜ  ٚافدئْٜ) خرج هب

 أدفتٓٚ افَْٜٔٔٔ) وإدفٜ مجع دفٔؾو وهق) ادرصد إػ ادىِقب.

فِقاؿدعو وخدرج أي) هـ اجلٚزم ادىٚبؼ دقئٌف وافَٔغ هق) حُؿ افذ

ّٜٔ افتل حتتّؾ افتٖويؾو ؾَل يًتدل هبٚ ِف افتقحٔد.  هبٚ إدفٜ افيْ

كُِؿ ظـ  ظَِؿ افتقحٔد.. ثؿ بًد أن ظرف ادهْػ رمحف اهلل وًٍْٕٚ بف

يٌٌْدل أن يًدرف مٌٚد،دفو ؾد٘ن فُدؾ ؾدـ  ..مٌٚد،فوإذ ـؾ مـ أراد دراشٜ ؾدـ

 ؿقل افْٚطؿ) ظؼة مٌٚدئ جمّقظٜ ِف

 ؼةدإن مٌدددددٚدئ ـدددددؾ ؾدددددـ ظددددد

 

 احلدددددد وادقودددددقع ثدددددؿ افثّدددددرة

 وؾودددددددِف وًٕدددددددٌٜ وافقاودددددددعُ  

 

 ُدؿ افندٚرعُ حوآشؿ آشدتّداد 

 تٍددكمًددٚ،ٌؾ وافددًٌُض بددٚفًٌِض اـ 

 

 ومددـ درى اجلّٔددع حددٚز افؼددَف 

 ؾٖوهلٚ) حدهو وادراد بف افتًريػ وؿد كَدم افَُلم ظْف. 

( مـ حٔٞ ذات اهللوهق ) وظْف( افذي يتحدث َٛعٛع٘( ثٕٚٔٓٚ) )ٚ)

ٚذات زضً٘ َٔ حٝح مٚ جيٛ فف كًٚػ ومٚ يًتحٔؾ ومٚ جيقز ِف حَف كًٚػو )

و وـذفؽ ادُّـ مدـ حٔدٞ إٔدف ( ِف حَٓؿَا  ب َٚا ٜطتهٌ َٚا  ـٛش 

 كًٚػ أكٜٔ مًْٚ إن صٚء اهلل افًًّٔٚت  صًٕٚفو وـذا يتقصؾ بف إػ وئقد 
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  افزاهغ افَىًٔة وافٍقز  افسًادة إ دية.وثّرتف: مًرؾة صٍات اهلل تًاػ 

 وؾوِف: إٔف أؾوؾ افًِقم فُقٕف متًًَِا  ذات اهلل وذات رشِف . 

 .ما ٕسبتف؟ إٔف أصؾ افًِقم وما شقاه ؾرع

   ، ....................................مـ افقاضع فف؟ أ ق احلسـ إصًري

  افؼح     

َعسفــ١ ) )ؾٚ،دكددفو وهددلأي) (و تــ٘مثس) )( ثٚفثٓددٚٚ)مددـ حٔددٞ اظتَٚدهددٚ. 

ٚاييـــٛش بايطــــعا ٠  ( ٓ افئْددددٜ )صـــيات اهلل تعـــازي بــــايراٖري ايكطعٝـــ١   

 (.األبد١ٜ

ايعًــّٛ يهْٛــ٘  ( وأذف )أفغــٌأْــ٘ (و وهددق )فغــً٘( رابًٓددٚ) )ٚ)

ِِؼ يددَتعًكــًا بــرات اهلل ٚذات زضــً٘ ؼف دؼف بددد( ومددٚ يتٌددع ذفددؽ: ؾددٚدتً

َِؼ بف.  ادتً

َــا ) )ف ادهددْػ رمحددف اهلل كًددٚػ حٔددٞ ؿددٚلوخٚمًددٓٚ) مددٚ شددٖل ظْدد

( أْ٘ أصٌ ايعًّٛ َٚا ضٛاٙ فسعبَٜٔ افًِقمو وهل) ) إػًٌٕتف أي) (ْطبت٘؟

 ظْف.

َــٔ وشٚدشددٓٚ) مددٚ شددٖل ظْددف ادهددْػ رمحددف اهلل كًددٚػ أيوددٚ ؾَددٚل ) 

أبــٛ اسبطــٔ  ) (ثددؿ أئددٚب بددٖن مددـ ووددًف هددؿ اثْددٚن أوهلدد ايٛاعــع يــ٘؟

بـ أك إشدحٚق بدـ شدٚ  بدـ إشد ظٔؾ بدـ ( وهق ظع بـ إش ظٔؾ األغعسٟ

 إصًرو وهق  أك مقشك   ظٚمر بـ بـ أك بردة   بـ بَلل  بـ مقشك ظٌداهلل 
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......................................................................... 

  افؼح     

صدًريٜو افَٚ،ؿ بْكة مذهٛ أهؾ افًْٜ واجل ظٜو وإفٔف كًْدٛ افىٚ،ٍدٜ إ

 ؾٓق بذفؽ مٗشس مذهٛ إصٚظرة .

مو كَِدك ِف افٌدايدٜ مدذهٛ ادًتزفدٜو 874هد/261وفد بٚفٌكة شْٜ 

 وكَدم ؾٔٓؿو ثؿ رئع وئٚهر بخَلؾٓؿ  وؿد بِغ إربًغ مـ ظّره.

ؿٚل بـ خُِٚن ِف )وؾٔٚت إظٔٚن()))ـٚن أبق احلًـ إصًري أوًٓ 

افَرآن ِف ادًجد اجلٚمع بٚفٌكدة مًتزًٓو ثؿ كٚب مـ افَقل بٚفًدل وخِؼ 

ًٚ وٕٚدى بٖظذ صقكف) مـ ظرؾْل ؾَد ظرؾْلو ومـ  يقم اجلًّٜو ورؿك ـرشٔ

  يًرؾْل ؾٖٕٚ أظّرؾف بٍْزو إٔٚ ؾَلن بـ ؾَلنو ـْٝ أؿقل بخِؼ افَرآن وأن 

اهلل ٓ كراه إبهٚرو وأن أؾًٚل افؼ إٔٚ أؾًِٓٚو وإٔٚ كٚ،ٛ مَِعو مًتَد فِرد 

 فٜو خمرج فٍوٚ،ٓؿ ومًٚيٌٓؿ(( اهد.ظذ ادًتز

كَِددك اإلمددٚم إصددًري افًِددقم ظددـ ) اإلمددٚم أك إشددحٚق ادددروزي 

 بٌٌداد وؽره.

 أمٚ مهٍْٚكف ؾَد ؿٔؾ) أهنٚ بٌِٝ حقايل افثَلث ،ٜ ـتٚبو مْٓٚ)

دّٜ(و و)مَدٚٓت اإلشدَلمٔغ(و إمٚم) ًِّ  افهدديؼ(و و)افدرد ظدذ ادج

ٚفٜ ِف اإليد نو و)مَدٚٓت ادِحدديـ(و و)اإلبٕٜٚ ظـ أصقل افديٕٚدٜ(و ورشد

 وإحُٚم(و   و)إش ء  إظ ل(و  و)خِؼ افراوٕدي(و   ابـ ظذ   و)افرد
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 .ومـ تبًٓام و أ ق مْهقر اداتريدي

  افؼح     

و)اشتحًٚن اخلقض ِف افَُلم(و و)افِّع ِف افرد ظذ أهؾ افزيغ وافٌدع(و 

 ويًرف )بٚفِّع افهٌر(.

مو ودؾددـ ِف بددغ افددرـيب 936هددد/ 324ٚم إصددًري شددْٜ كددقِف اإلمدد

وبٚب افٌكة ـ  ذـدره ابدـ اهلّدداين ِف )ذيدؾ كدٚرييب افىدزي(و وؿدٚل ابدـ 

خُِٚن ِف )وؾٔٚت آظٔٚن()))ودؾـ ِف مؼوع افزوايدٚ إػ ئٌٕٚٓدٚ مًدجد 

 وبٚفَرب مْف مّحٚمو وهق يًٚر ادٚر مـ افًقق إػ دئِٜ(( اهد.

ــٛز واودددًل ظِدددؿ افتقحٔدددد هدددق)) ثدددٚينأي)  ( ثدددٕٚٔٓ ٚ) أبـــٛ َٓضـ

 ٟ وهق أبق مْهقر ىلّد بـ ىلّدد بدـ ىلّدقد ادٚكريدديو ًٕدٌٜ إػ  (املاتسٜـد

 م.944هد/333))مٚكريد(( وهل ىلِٜ بًّرؿْدو كقِف شْٜ 

 مـ مٗفٍاتف:

)افتقحٔددد(و و)أوهددٚم ادًتزفددٜ(و و)افددرد ظددذ افَرامىددٜ(و و)م خددذ 

ل(و و)كدددٖويَلت افَدددرآن(و افؼدددا،ع( ِف أصدددقل افٍَدددفو وـتدددٚب )اجلدددد

 قب فإلمٚم أك حٍْٜٔ.فًْٜ(و و)ذح افٍَف إـز( ادًْو)كٖويَلت أهؾ ا

 ( ومًْكَٔ تبعُٗا( ـذا )ٚؾٓذان آثْٚن مهٚ واوًٚ ظِؿ افتقحٔد )

وإٓ  أهن  واوًٚهو أي) أهن  دوٕٚ ـتٌفو ورّدوا افندٌف افتدل أوردهدٚ ادًتزفدٜو

 ن آدم ظِٔٓؿ افهَلة وافًَلم.ؾٚفتقحٔد ئٚء بف ـؾ ٌٕل مـ فد
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 .مـ افُتاب وافسْة واإلمجاع: و اشتّداده

 .واشّف: ظِؿ افتقحٔد

  افؼح     

ٙ ( شدددٚبًٓٚ) )ٚ)  ( أي) ادقاودددع افتدددل ُيًدددتّد مْٓدددٚ ظِدددؿ اضــتُدا 

ٔ افتقحٔدد مًدٚ،ِفو ؾٕ٘دف يًددتّدهٚ ) (و وادددراد ٚاإلمجـاع  ٚايطـ١ٓ  ايهتـاب  َـ

وأؾًٚفدددف وكَريراكدددفو  ^أؿدددقال افٌْدددل ٚفَرآن افُدددريؿو وبٚفًدددْٜ بٚفُتٚبددد

ظذ أمر مـ إمقر  ^مـ أمٜ افٌْل ىلّد  افًك جمتٓدي اكٍٚقوبٚإلمجٚع) 

 إشدْقي احلًدـ بـ افرحٔؿ ظٌد ىلّد أبق افًَلمٜ اإلمٚمافدئْٜو ـ  ظرؾٜ 

 .(إصقل ظذ افٍروع ختريٟ ِف افتّٓٔد) ِف ـتٚبف

 ِؿ بٕٚدفٜ افَِْٜٔ وافًَِٜٔ.ظْٓٚ أهؾ افً وهذه افثَلثٜ هل افتل يًز

٘ ) )( ثٚمْٓٚٚ) ِ ( وافذي أصٓر بف هق )امسـ (: ٕن أصدٓر ايتٛحٝـد  عًـ

وؿد ذـر أهؾ افًِؿ أن فف ث ٕٜٔ أش ء مْٓٚ)  (1)مٌٚحثف هق مٌحٞ افقحدإٜٔو

ظِؿ افَُلم: ٕن ادتَدمغ ـٕٚقا يَقفقن ِف افسمجٜ ظدـ مٌٚحثدف) افُدَلم ِف 

 تَلف ؾٔف حقل مًٖفٜ افَُلم.ـذاو أو ٕٕف ؿد ـثر آخ

 ويًّك ـذفؽ بًِؿ افًَٔدة وظِؿ اجلدل. 

                                                 

 )كَديؿ إشتٚذ ظٌدافُريؿ افرؾٚظل( (ذح افٌٔجقري ظذ ئقهرة افتقحٔد ذيٛ ) إير  (1)

 .أي)  ذيٛ ذح افٌٔجقري و)ذح افٌٔجقري( )ِف اهلٚمش دا، ً  (و وهق ادَهقد مـ ؿقف21ْٚ)
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 .والائز ومسائِف: ؿواياه افباحثة ظذ افقاجب وادستحٔؾ

مــ  افقجـقب افًْٔـل ظـذ ــؾ مسـِؿ ومسـِّة: وحُؿ افنـارع ؾٔـف

 .ادٍُِغ

  افؼح     

و (و ومًٚ،ؾ ـؾ ؾـ هل ؿؤٚه افتدل كدذـر ؾٔدفَطا٥ً٘( كٚشًٓٚ) )ٚ) 

ــ٢ ايٛادـــب   قغـــاٜاٙوِف ظِدددؿ افتقحٔدددد هدددل ) ٚاملطـــتهٌٝ  ايباحجـــ١ عًـ

 ( أي) افقائٛ وادًتحٔؾ واجلدٚ،ز ِف حدؼ اهلل كًدٚػ وحدؼ افرشدؾٚازبا٥ص

 ظِٔٓؿ افهَلة وافًَلمو وـذا ؿوٚيٚه افٌٚحثٜ ِف افًًّٔٚت.

٘ ) )( ظٚذهٚٚ)  ايٛدـٛب ايعـٝين عًـ٢ نـٌ     ( وهق )حهِ ايػازع فٝـ

(و  وافقائٛ افًْٔل هق مًرؾٜ َٔ املهًيريؿ )( بؼط ـقهنَطًِ َٚط١ًُ

افقائٛ وادًتحٔؾ واجلٚ،ز ِف حؼ اهلل كًٚػ وحدؼ افرشدؾ ظِدٔٓؿ افهدَلة 

ٌَُف ظـ افٌَلد إذا  وافًَلم دون اخلقض ِف افتٍهٔؾو أمٚ وئقد مـ يدؾع افُن

ًٚ فدرئٜ إٔف يًدتىٔع رد صدٌٓٚت افٌددع وإطٓدٚر  وردت بحٔٞ يُقن متُّْ

ظذ أهؾ ـؾ بِدو ؿٚل اإلمٚم افٌزايل)))ؾٚظِؿ أن احلؼ  احلؼ.. ؾٍرض ـٍٚيٜ

مًدتَؾ بددؾع  -ظِدؿ افتقحٔددأي) –إٔف ٓبد ِف ـؾ بِد مـ ؿٚ،ؿ هبذا افًِؿ 

 (1)صٌف ادٌتدظٜ افتل ثٚرت ِف كِؽ افٌِدة(( اهد.

)مَدمٜ افًِدؿ((: ٕهندٚ اشدؿ وهذه ادٌٚدئ افًؼة هل افتل كًّك بد)

 ادَهقد.  افؼوع ِف ٚيتقؿػ ظِٔٓ دًٚنٍ 

                                                 

 .(26) (ضًٌٜ دار افٍُر)ؿقاظد افًَٚ،د  (1)
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 افدرس إول

 دم أؿسام ظِؿ افتقحٔد

 .إػ ثلثة أؿسام: إهلٔات، وٕبقيات، وشًّٔات يَْسؿ ظِؿ افتقحٔد

 .إمقر ادتًَِة  ذات اهلل تًاػ ـاإليامن  ف وصٍاتف :هل ؾـاإلهلٔات

إمقر ادتًَِة   افرشؾ ظِـٔٓؿ افهـلة وافسـلم، ــاإليامن  :هل وافْبقيات

 . ف ظـ اهلل تًاػ هبؿ وما أخزوا

  افؼح     

 الدزع األٔه

 يف أقطاً عمي التٕحٗد

إزي ثالثـــ١ أقطـــاّ: ( مدددـ حٔدددٞ مٌٚحثدددف )ٜٓكطـــِ عًـــِ ايتٛحٝـــد )

 (.إهلٝات  ْٚبٜٛات  ٚمسعٝات

ٖــٞ األَــٛز املتعًكــ١ بــرات اهلل  ( و)اإلهلٝــات) )( إول مْٓددٚ هددقفـــ)

   ٘ جلددٚ،زة و ؾجّٔددع ( افقائٌددٜ وادًددتحِٜٔ واتعــازي ناإلميــإ بــ٘ ٚصــيات

 ادًٚ،ؾ وادٌحقث ؾٔٓٚ ظ  يتًِؼ بٚإلفف كًّك بٚإلهلٔٚت.

األَــٛز املتعًكــ١  بايسضــٌ   :ٖــٞ( و )ايٓبٜٛــات) )( افثددٚين مْٓددٚ هددقٚ)

( عًــِٝٗ ايضــال٠ ٚايطــالّ  ناإلميــإ بٗــِ َٚــا أخــرٚا بــ٘ عــٔ اهلل تعــازي

 وافقائٛ وادًتحٔؾ واجلٚ،ز ِف حَٓؿ.
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 قاشـىة افسـّع،  ادتَِٔـة ائبة ظـ افًٔـانإمقر افٌ :هل وافسًّٔات

 .وٕحقها، ـاإليامن  ادلئُة ظِٔٓؿ افسلم، وظذاب افَز ؤًّٕف

  افؼح     

األَـــٛز ايػا٥بـــ١ عـــٔ  :ٖـــٞ( و)ايطـــُعٝات) )( افثٚفدددٞ مْٓدددٚ هدددقٚ) 

 ^(مددـ ـددَلم اهلل وـددَلم ٌٕٔددف املتًكٝــ١  ٕرهددٚ بٕٚبهددٚرو )أي) (و ايعٝــإ

ــإ باملال٥هـــ١ عًـــِٝٗ ايطـــالّ  ٚعـــراب ايكـــر   بٛاضـــط١ ايطـــُع  ناإل) ميـ

 (.ٚعبٖٛااحلؼ وافْؼ وافكاط وادٔزان واجلْٜ وافْٚر )و( ْٚعُٝ٘
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 افَسؿ إول

 اإلهلٔات

 اهلل هق: افتهديؼ  قجقده شبحإف وتًـاػ، وإٔـف واحـٌد  مًْك اإليامن

 .................................................. وصٍاتف وأؾًافف دم ذاتف

  افؼح     

 القطي األٔه

 اإلهلٗات

ومٚ كًِدؼ  وادهْػ رمحف اهلل كًٚػ بٚإلهلٔٚت فتًَِٓٚ بٚحلؼ كًٚػ أابتد

ًٚ ظذ ؽرهو وابتد  أوًٓ بٌٔٚن مًْك اإلي ن ؾَٚل) أبف مَدم

 ( فٌٜ) مىِؼ افتهديؼ.َع٢ٓ اإلميإ)

ًٚ) كهديؼ افٌْل  ِِؿ مدـ افدديـ  ؾٔ  ئٚء ^وذظ يدورةو بٚفبف  ٚ ُظ

ِِؿ بف أي)  افًٚمٜ و وٓ حٚئٜ فِرئقع إػ افْهقص وافًِد ء ِف اخلٚصٜ وَظ

حرمدٜ افزٕدٚ وزـدٚة واحلدٟ و افؾٓؿ هذا افًِؿو ـٍدرض افهدَلة وافهدٔٚم و

 (1)وذب اخلّر.

بـاهلل ٖـٛ: ايتضـدٜل بٛدـٛ ٙ ضـبهاْ٘ ٚتعـازي  ٚأْـ٘        ومًْك اإلي ن )

٘  صيات٘( إٔف واحٌد ِف )ٚؾِٔس ـذاكف ذاتو )(و ٚاحٌد يف ذات٘ ؾدَل  (وٚأفعايـ

 ؾ وٓ ٕير وٓ صٌٔف فف ِف ذاكف وصٍٚكف وأؾًٚفف.ٔمث

                                                 

 (.417( و)127بـ ـثر( )او )ضًٌٜ دار د ذح افهٚوي ظذ ئقهرة افتقحٔإير  (1)
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متهػ  ُؾ ـامل، مْزه ظـ ـؾ َٕـص ومـا خىـر ، ٓ ذيؽ فف دم اإلفقهٔة

 .چٹ  ٹ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ چ  افبال

  افؼح     

 ومًْك ادثٔؾ) هق ادقاؾؼ ِف مجٔع افهٍٚت.

 ر) هق ادقاؾؼ ِف مًيؿ افهٍٚت.يْواف

 وافنٌٔف) هق ادقاؾؼ ِف بًض افهٍٚت.

ۋ  چ  (و ؿٚل كًدٚػ)ال غسٜو ي٘ يف اإلي١ٖٝٛؾٚحلؼ شٌحٕٚف وكًٚػ )

 {٦٦األَبياء  }چائ  ەئ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ     ۅ     ۅ       ۉ  ۉ

ٕٚدف ( ـ  ذـره أهؾ افتًٍرو وـ  شٖٔب بٔؽر)ِف أيٜ بًّْك  (إٓ)و 

 إن صٚء اهلل كًٚػ.

َتضــف بهــٌ نُــاٍ  َٓــصٙ عــٔ نــٌ ْكــط وكًددٚػ ) وهددق شددٌحٕٚف

 چٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٺ  ٿچ َا خطس بايباٍ (ظـ ـؾ )ٚ

 .( {١١انشىري  }

 و ومًرؾٜ اهلل كًٚػ أمر وائدٛو واددراد بٚدًرؾدٜ هْدٚ.. مًرؾدٜ صدٍٚكف

 مـ  فًٔٝ   : ٕهنٚ فحََٔت  وـْفِ   ذاكف مًرؾٜ   و ٓ اإلهلٜٔ  إحُٚم  وشٚ،ر
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  افؼح     

 بؾ ٓ كًرف ٕحدو وفق اركًٍٝ درئتف ظْد اهللو وإن أمُْٝ  (1)افقائٌٚت:

مًرؾتٓٚ ظًََل ظذ ؿقل مـ يَقل بذفؽو وإص  أهنٚ ٓ جتدقز ظَدًَل ـد  ٓ 

ًٚ.جتقز ذ    (2)ظ

ؿٚل ِف هدايٜ ادريد)))وبٚجلِّٜ ؾَل يًدرف اهلل إٓ اهللو ؾدسك اإلدراك 

إدراكو وافٌحددٞ ظددـ ذات اهلل إذاكو وـددؾ مددـ رام ذفددؽ احِلّددك ادْٔددع 

ٍٜ أو  (3)ؾَد بٚء بٚفٍنؾو ووؾ مع مـ وؾ((اهد. إدراٍك.. بًّرؾ

فدذي و  خيتِػ أحٌد مـ أهؾ افًِؿ ظذ وئدقب مًرؾدٜ اهلل بدٚدًْك ا

ذـرٕٚهو وإٕ  ـٚن اخلَلف بْٔٓؿ ِف أول وائٛ ظذ بٚدُِػو ؿدٚل صدٚحٛ 

 اجلقهرة)

 وائدددددزم بدددددٖن أوًٓ  دددددٚ جيدددددٛ

 

 مًرؾددددٜ وؾٔددددف ُخِددددٌػ مْتِهددددٛ

 (4)وهل) وومجِٜ إؿقال ِف أول افقائٛ ظذ ادُِػ اثْٚ ظؼ ؿقًٓ  

                                                 

(و وهدايٜ 58(و وافٌٔجقري ظذ اجلقهرة )115ذح افهٚوي ظذ ئقهرة افتقحٔد )إير  (1)

 .(19) (ضًٌٜ دار اخلر)ادريد ذح ئقهرة افتقحٔد 

 (.116-115ذح افهٚوي )إير  (2)

 (.19هدايٜ ادريد ) (3)

 .(58) ذح افٌٔجقريإير  (4)
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  افؼح     

مًرؾٜ اهلل كًٚػو وهق ؿقل إمٚم هدذا افٍدـ اإلمدٚم أي) إٔف ادًرؾٜ)  .1

 إصًري.

إٔددف افْيددر ادقصددؾ إػ ادًرؾددٜو وهددق ؿددقل إشددتٚذ أك إشددحٚق  .2

 اإلشٍرايْلو ويًزى هذا افَقل فإلمٚم إصًري ـذفؽ.

أن  افْيدر.. ـَقفْدٚ ظْدد بدايدٜ إٔف افْير إػ ادَدمٜ إوػو وهدل) .3

 افًَٚ  متٌرو وهق ؿقل افَٚيض افٌٚؿَلين.

كٍريغ افَِٛ ظـ افندقاؽؾو وهدق ؿدقل أي) إٔف افَهد إػ افْير)  .4

.ًٚ  إمٚم احلرمغو ويًزى فَِٚيض افٌٚؿَلين أيو

 إٔف افتَِٔد. .5

 إٔف افْىؼ بٚفنٓٚدكغ. .6

إٔددف افنددؽو وهددق ؿددقل أك هٚصددؿ اجلٌددٚ،ل ِف ضٚ،ٍددٜ مددـ ادًتزفددٜ  .7

ُردَّ هذا افَقل بٖن افنؽ مىِقب زوافف: ٕن افندؽ ِف  وؽرهؿو وؿد

ًٚ حهقففو إٓ إن أرادوا  افقء مـ افًَٚ،د مـ افٍُرو ؾَل يُقن مىِقب

 كرديد افٍُر.. ؾٔٗول حْٔ ٍذ إػ افْير.

 إٔف اإلي ن. .8

 إٔف اإلشَلم. .9
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  افؼح     

 إٔف اظتَٚد وئقب افْير. .11

م. .11  إٔف وطٍٜٔ افقؿٝو ـٚفهَلة وٚق وؿتٓٚ ؾُتَدَّ

 إٔف إمٚ ادًرؾٜ وإمٚ افتَِٔد ؾٔخّر بْٔٓ . .12

 ) ادًرؾٜ.-مَهداً –) أن أول وائٛ وإصح

) -وشِٜٔ بًٔددة-) افْيرو وأول وائٛ -وشِٜٔ ؿريٌٜ-وأول وائٛ 

 (1)افَهد إػ افْير.

 :ٚفاٟد 

 )أؿسام مخسة ظذ ناإليام

 افنٔيب بَقل إخذ ظـ افْٚصئ اإلي ن وهق كَِٔدو ظـ إي ن - إول

 .دفٔؾ ؽر مـ

 افًَٚ،ددد مًرؾددٜ ظددـ افْٚصددئ اإليدد ن وهددق ظِددؿو ظددـ إيدد ن - افثــان

 .بٖدفتٓٚ

 هلل افَِدٛ مراؿٌدٜ ظدـ افْٚصدئ اإلي ن وهق ظٔٚنو ظـ إي ن - افثافث

 .ظغ ضرؾٜ ظـ ئٌٛ ٓ بحٔٞ

                                                 

 .(59افٌٔجقري ) إير (1)
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  افؼح     

 .بٚفَِٛ اهلل منٚهدة ظـ افْٚصئ اإلي ن وهق حؼو ظـ إي ن - افرا ع

 يندٓد ٓ ـقٕدف ظدـ افْٚصدئ اإلي ن وهق حََٜٔو ظـ إي ن - اخلامس

 .اهلل إٓ

 ادراؿٌدٜ ٕهدؾ وافًٔدٚن ٜوإدفد ٕصدحٚب وافًِدؿ فًِدقامو ؾٚفتَِٔد

 واحلََٔدٜ ادندٚهدةو مَدٚم ويًدّك فًِدٚرؾغ واحلدؼ ادراؿٌدٜو مَٚم ويًّك

 إٓ يندٓدون وٓ اهللو ؽدر ظدـ يٍْدقن ٕهندؿ افٍْدٚء مَدٚم ويًّك فِقاؿٍغ

 شدٌٔؾ ؾَل ـنٍٓٚ مـ اهلل مْع وؿد فِّرشِغو ؾٓل احلََٜٔ حََٜٔ وأمٚ إيٚهو

 (1).إػ بٔٚهنٚ

 هرة ِف اإلي ن)ؿٚل صٚحٛ اجلق

 ِن اإليدددددد ن بٚفتهددددددديؼدوُؾدددددد

 

 وافْىدددؼ ؾٔدددف اخلِدددػ بدددٚفتحَٔؼ

وؿددد أختِددػ أهددؾ افًِددؿ ِف افُددٚؾر إصددع إذا أراد افدددخقل ِف  

 اإلشَلم.. هؾ يِزمف افْىؼ بٚفنٓٚدكغ أم ٓ؟

ؾَٚل بًوٓؿ) ٓبد مـ ٕىَٓٚو وبٍِظ أصٓدو وٓبد مـ افتَريٛ بدغ 

ط اإلكٔٚن بحرف افًىػ وهدق حدرف افدقاو افنٓٚدكغو وادقٓةو وٓ ينس

 بغ افنٓٚدكغ.

                                                 

 .(69)افٌٔجقري ذح إير  (1)
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  افؼح     

 :ْٗتٍب 

ٌْل ظدذ ادًتَدد وهق م وصساط فٍظ أصٓد هق مٚ ذهٛ إفٔف افنٚؾًٜٔإ

إشدَلمفو وإن أحًدـ  أكك بٚفنٓٚدكغ بٚفًجّٔدٜ.. فهد ظْدهؿ: فذفؽ فق 

افًربٜٔو وخٚفػ إك  صٔخف ابـ ظرؾٜو ؾَٚل) ٓ يتًدغ افَدقل بٖصدٓد: بدؾ 

يٍُددل ـددؾ مددٚ يدددل ظددذ اإليدد نو ؾِددق ؿددٚل) اهلل واحدددو وىلّددد رشددقل.. 

 (1)فٍُكووكٚبًف بًض افنٚؾًٜٔ ـٚبـ حجر وافْقوي.

 

 

 

 

             

                                                 

 (.71)ذح افٌٔجقري إير  (1)
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 افدرس افثان

 دم افقاجب دم حؼ اهلل

وهـل افقاجـب، وادسـتحٔؾ،  ا جيب هلل تًاػ دم ثلثة أصـٔاءيْحك م

 .َعًاحلُؿ اف: وتسّك والائز

  افؼح     

 الدزع الجاٌ٘

 يف الٕادب يف حق اهلل

هلٚو وهلدذا ؿدٚل  رابع( ٓ ٜٓهضس َا  ب هلل تعازي يف ثالث١ أغٝا٤)

ؾدَل  (ٖٚـٞ ايٛادـب  ٚاملطـتهٌٝ  ٚازبـا٥ص    ادهْػ رمحف اهلل ))يْحك((و )

ؽر أحد هذه افثَلثدٜ و إذ ٓ أي) يُّـ أن يتهقر ِف افًَؾ ؽر هذه افثَلثٜ 

.ًٚ  يتهقر وئقد افثَلثٜ مً

أهنددٚ أؿًددٚم احلُددؿ أي) ( كًــٞعاسبهــِ اي( هددذه افثَلثددٜ )ٚتطــ٢ُ)

 افًَع.

أو ٍٕٔدف  -ـ٘ثٌٚت افٌَٚء هلل كًدٚػ-واحلُؿ افًَع هق) إثٌٚت أمر ٕمر

   (1)مـ ؽر كقؿػ ظذ ووع أو كُرار. -ـٍْل افٌَٚء ظـ اخلِؼ-ظْف 

ل ادٍُِدغ وأمٚ احلُؿ افؼظل) ؾٓق خىٚب اهلل كًدٚػ ادتًِدؼ بٖؾًدٚ

 .بٚفىِٛ أو افقوع هل 

                                                 

 (.1/121ظقن ادريد )إير  (1)
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ًٚ وئدقد وبدغ أمدر وأمدرهدق) إثٌدٚت افدرابط واحلُؿ افًدٚدي  ًا وظددم

و وظدددم كددٖثر أحدددمهٚ ِف أخددر ن بٔددْٓ  ظددذ احلددسبقاشددىٜ كُددرار افَددرا

 (1).افٌتٜ

ؾٚحلُؿ ظذ افْٚر بٖهنٚ ىلرؿٜ.. حُؿ ظٚديو مًْٚه أن اإلحراق يَدسن 

بّس افْٚر ِف ـثر مـ إئًٚم دنٚهدة كُرر ذفؽ ِف احلسو وفٔس مًْدٚه 

 أن افْٚر هل افتل أثرت ِف اإلحراق.

 )حٔٞ ؿٚلدهْػ رمحف اهلل ِف بٔٚن أؿًٚم احلُؿ افًَع ثؿ ذع ا

٘ كًريٍف) )أي) ( فايٛادب) أي) ( ٖٛ ايرٟ ال ٜتضٛز يف ايعكٌ عدَـ

ؾ ظددذ ذفددؽ بهددٍٜ مددـ صددٍٚت اهلل افقائٌددٜ مددـ ادًددتحٔؾ ظدمددفو ومثَّدد

يتهدقر ِف افًَدؾ ظددم  (و ؾدَلنٛدٛ  ايطـُع يـ٘ ضـبهاْ٘ ٚتعـازي    ؾَٚل))

 ج أشٍؾ و وـٚحتٔٚ  وإرض ُقن افً ء أظذ كًٚػو وـ فف  افًّع  وئقد 

                                                 

 (.1/161ظقن ادريد )إير  (1)
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 .ـًدم ؿدرتف تًاػ وادستحٔؾ: هق افذي ٓ يتهقر دم افًَؾ وجقده

ظدمـف، ـجًـؾ افنـَل  والائز: هق افذي يتهقر دم افًَؾ وجـقده و

 .شًٔد أو ظُسف

  افؼح     

اجلًؿ إػ ىلؾ حيؾ ؾٔفو ومَلزمتف حلرـٜ أو شُقن إذ ٓ يتهقر ظددم 

ًٚ.إ  مريـ مً

 (   ٙ يتهددقر أي) ( ٚاملطــتهٌٝ: ٖــٛ ايــرٟ ال ٜتضــٛز يف ايعكــٌ ٚدــٛ 

( ؾٕ٘ددف ٓ يتهددقر ِف نعــدّ قدزتــ٘ تعــازيذفددؽ ؾَددٚل)) ؾ ظددذظدمددفو ومثَّدد

افًَؾ ظدم وئقد افَدرة فف كًٚػ و ومثؾ ذفؽ خِق اجلًؿ ظـ ىلؾ يَقم بف 

 أو ظـ احلرـٜ وافًُقن.

(     ٙ ( يتهددقر ـددذفؽ ٚ ٚازبــا٥ص: ٖــٛ ايــرٟ ٜتضــٛز يف ايعكــٌ ٚدــٛ 

ًٚوؾٓذا أي) ( عدَــ٘  نذعــٌ ايػــكٞ ضــعٝد أٚ عهطــ٘) ئًددؾ افًددًٔد صددَٔ

 ًٚ ئدٚ،ز ِف حَددف كًددٚػو وـدذفؽ ئددٚ،ز ِف حَددف كًدٚػ إرشددٚل افرشددؾو خَلؾدد

ّْٜٔو ؾٚدًتزفدٜ يَقفدقن) إٔدف جيدٛ ظدذ اهلل إرشدٚل افرشدؾ: ًدفًِّتزفٜ واف

ٛ ظدذ اهلل جيدأي) ادًتزفٜ يَقفقن بقئقب افهَلح وإصدِ و أي) ٕهنؿ 

كًددٚػ أن يراظددل إصددِ  ِف حددؼ افًٌددٚد. وهددذا ـددَلم بٚضددؾ ٓ جيددقز: ٕن 

ًٚ مـ وائٌٚت افدديـ  افقئقب يًْل أن يتير كٚرـف بسـفو ـّـ كرك وائٌ

 ظذ اهلل.. فُٚن  ادًتزفٜ   مٚ يَقفف  بقئقب ؿِْٚ   بٚفًذابو ؾِق يتير   ؾٕ٘ف
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دٜو ؾٓدؾ  َِّ ادًْك إٔف شٌحٕٚف يتير بسـفو وهذا ٓ يَقل بف ظٚؿؾ مـ أهؾ اد

 يتير ادقػ بًدم إرشٚل افرشؾو أو بًدم مراظٚة إصِ  ِف حؼ افٌؼ؟!.

 وؿد بب اإلمٚم افٌزايل رمحدف اهلل كًدٚػ مثدٚٓ بدغَّ ؾٔدف بىدَلن هدذا

 افَقل ؾَٚل)

 اهلل ؾ٘ن مًِّغ مٚكٚ بٚفغ وبغ صٌل بغ أخرة ِف مْٚطرة يٍرض أن

 بدٚإلي ن كًدٛ ٕٕدف افهدٌل ظدذ ويٍودِف افٌدٚفغ درئدٚت ِف يزيدد شٌحٕٚف

) افهدٌل ؿٚل ؾِق - ادًتزيل ظْد - ذفؽ ظِٔف وجيٛ افٌِقغو بًد وافىٚظٚت

 ويَدقل افىٚظدٚتو ِف وائتٓد بِغ ٕٕف) ؾَٔقل ؟ظع مْزفتف رؾًٝ   رب يٚ

 أبِدغ حتدك حٔدٚب كدديؿ أن ظِٔدؽ جيدٛ ؾُٚن افهٌٚ ِف أمتْل إٔٝ) افهٌل

 ؾِدؿ دوين فدف افًّر بىقل ظِٔف افتٍوؾ ِف افًدل ظـ ظدفٝ ؾَد " ؾٖئتٓد

 ظهدٔٝ أو ٕذـدٝ بٌِدٝ فدق إٔؽ ظِّٝ ٕين) كًٚػ اهلل ؾَٔقل ؾوِتف؟

 - وئدؾ ظدز اهلل ظدـ ادًتزيل ظذر هذا - افهٌٚ ِف ادقت فؽ إصِ  ؾُٚن

 إْٔدٚ ظِّدٝ أمدٚ رب يٚ) ويَقفقن فيك درـٚت مـ افٍُٚر يْٚدى هذا وظْد

  ادًِؿ؟ افهٌل مْزفٜ دون ب  رؤْٚ ؾٕ٘ٚ افهٌٚ ِف أمتْٚ ؾَٓل أذـْٚ بٌِْٚ إذا

 



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

73 

......................................................................... 

  افؼح     

 اإلهلٔدٜ إمدقر بدٖن افَىدع إٓ هدذا ظْدد جيدٛ وهدؾ وذفؽ ظـ جيٚب اؾٌ ذ

 (1).آظتزال؟ أهؾ بّٔزان كقزن أن ظـ اجلَلل بحُؿ كتًٚػ

ثؿ أن اهلل شٌحٕٚف وكًٚػ يهٔٛ إضٍٚل افدذيـ ٓ ذٕدٛ هلدؿ بدٖٕقاع أٓم 

 وفٔس ذفؽ بيِؿ مْفو كًٚػ ربْٚ ظـ ذفؽ ظِقا ـٌرا.

ًٚ ظِٔدفو وـدذا افًدذاب وهلذا ؾ٘ن إثٚبتف فْٚ بّ حدض افٍودؾ ٓ وئقبد

 ٕهؾ افًذاب ؾٕ٘ف بّحض افًدل مْف.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ؾدددد٘ن يثٌْددددٚ ؾددددٌّحض افٍوددددؾِ 

 

 وإن يًدددددذب ؾدددددٌّحض افًددددددلِ 

  ُٛ  وؿدددددقهلؿ إن افهدددددَلح وائددددد

 

 ُٛ  ظِٔددددف زوٌرو مددددٚ ظِٔددددف وائدددد

 أ  يدددددددروا إيَلمدددددددف إضٍدددددددَٚٓ  

 

 وصددددددددٌٓٓٚ ؾحددددددددٚذر ادحددددددددٚٓ

ْٜٔ( ًٕددٌٜ إػ بِددد بٚهلْددد يَددٚل هلددٚ  وأمددٚ افٍرؿددٜ افثٕٚٔددٜ  َّ دد  ً وهددؿ )اف

 ُشقمْٚتو وهؿ يًٌدون إصْٚم.

وهدؿ ؿدقم  برهدٚموافٍرؿٜ افثٚفثدٜ وهدؿ )افزامهدٜ( ًٕدٌٜ إػ ر،ًٔدٓؿ  

  ـٍٚر.

 ؾٓٚكٚن افٍرؿتٚن إخركٚن ومهٚ افًّْٜٔ وافزامهٜ يَقفقن) أن إرشٚل

                                                 

 (.216)ؿقاظد افًَٚ،د  إير(1)  
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ظْددهؿو ؾد٘ن  افرشدؾافرشؾ ظٌٞ ٓ ئِؼ بدٚحلُٔؿ: ٕن افًَدؾ يٌْدل ظدـ 

ًٚ ظْدده كرـدفو وإن    ًٚ ظْدد افًَدؾ ؾًِدفو وإن ـدٚن ؿٌٔحد افقء إن ـٚن حًْ

ًٚ.. ؾد٘ن احتٚئدف ؾًِدف وإٓ كرـدفو شدقاء أكدك بدف  ًٚ وٓ ؿٌٔحد يُـ ظْده حًْ

 افرشؾ أم ٓ.

وهذا بٚضؾ بّغٌ بىَلٕف: ٓختَلف ظَقل افْٚس: وٕن افقاؿع يندٓد  

بٖن افُثر مـ أصحٚب افًَقل   هيتدوا إػ اخلٚفؼو ؾِؿ  دهؿ ظَدقهلؿ إػ 

 خٚفَٓؿو ؾًْقذ بٚهلل مـ هذه افًَٚ،د.

ومذهٛ أهؾ افًْٜ واجل ظدٜ أن إرشدٚل افرشدؾ مدـ اجلدٚ،ز ِف حَدف  

 كًٚػ ـ  ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ْدددددف إرشدددددٚل مجٔدددددع افرشدددددؾِ وم

 

 ؾددَل وئددقب بددؾ بّحددض افٍوددؾِ 

 ثؿ كُِؿ ادهْػ رمحف اهلل كًٚػ ظـ افتُِٔػ) 

وافتُِٔػ) هق إفزام مٚ ؾٔف ـٍِٜو وهق إرئ و وؿٔؾ) ضِٛ مدٚ ؾٔدف 

ـٍِددف. ؾًددذ إول.. يُددقن ؿددٚسًا ظددذ افقائددٛ واحلددرامو وظددذ افثددٚين.. 

  (1)دْدوب وادٌٚح.ادُروه وا -مع افقائٛ واحلرام-يدخؾ ؾٔف 

 

                                                 

 (.94ذح افهٚوي )إير  (1)
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 أربًٜ) و أي) افتُِٔػوذوضف

 افٌِقغ. (1

 افًَؾ. (2

 بِقغ افدظقة. (3

 شَلمٜ احلقاس. (4

ٕسو أمٚ اجلـ ٌلو ؾِٔس بُِّػو وهذا بٚفًٌْٜ فإلؾخرج بٚفٌٚفغ افه

 ظذ بِقغ. ؿأصؾ اخلَِٜو ؾَل يتقؿػ كٍُِٔٓؾٓؿ مٍُِقن مـ 

ؾّـ مٚت مـ ادًِّغ ؿٌؾ بِقؽف.. ؾٓدق ٕدٚجو ؿدٚل اإلمدٚم افْدقوي) 

ـْ  َأمْجَعَ ) َتدّ  َم ًْ ـْ  بِفِ  ُي َ ء ِم َِ غَ  ُظ ِّ ِِ ًْ ـْ  َأنَّ  َظَذ  اْدُ ـْ  َمَٚت  َم دٚل ِمد ٍَ غَ  َأْض ِّ ِِ د ًْ  اْدُ

ددقَ  ُٓ ـْ  َؾ ددفُ  : اجْلََّْددٜ َأْهددؾ ِمدد َّٕ َ
َْٔس  ِٕ ددٚ َفدد ًٍ َِّ َُ ددَػ .  ُم ددض ؾِٔددفِ  َوَكَقؿَّ ًْ ـْ  َب َتدددّ  َٓ  َمدد ًْ  ُي

 (1)(.اهدبِفِ 

ِف أضٍدٚل ادًدِّغو وإٔدف ٓ يقئدد  اخلَلف يُْر بًوٓؿ أن ادٚزري وذـر

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ چ ) كًٚػ فَقفف خَلف

  وٓ و و أي ِف أضٍٚل ادًِّغؾٔٓؿ يَػ ادتُِّغ وبًض )ؿٚل و{٦١انطىر  }

                                                 

 .(16/289) )ضًٌٜ ادُتٛ اجلٚمًل احلديٞ( ذح اإلمٚم افْقوي ظذ صحٔ  مًِؿ (1)
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ًٚ  يددرى ًٚ  ٕهدد  و بددف ؾَٔددقل اإلمجددٚع ظْددده يثٌددٝ و  و اجلْددٜ ِف بُددقهنؿ ؿٚضًدد

 كَرر ؿد )وؿٚل وافًَلم ظِٔٓؿ إٌٕٔٚء أوٓد اخلَلف مـ ذفؽ ؿٌؾ واشتثْك

 (1).اجلْٜ ِف أهنؿ ظذ اإلمجٚع

 مذاهٛ) مخًٜ.. ؾٍٔف خَلف بغ أهؾ افًِؿ ظذ أوٓد ادؼـغ وأما

 )ذهٛ أصحٚبف إػ افقؿػ ؾٔٓؿو وأوـِقا أمرهؿ ِف اجلْٜ أوادذهب إول

ب   و واشتدفقا فذفؽأظِؿ ب  ـٕٚقا ظٚمِغ(ِف افْٚر إػ اهلل كًٚػو ؾَٔٚل))اهلل 

ـْ ورد  ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  َؿَٚل )َؿَٚل   ُهَرْيَرةَ  َأِك  َظ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َمـا)))َوَشد  ِمـ

ٓ   َمْقُفقدٍ  ْىَرةِ  َظَذ  ُيقَفُد  إِ ٍِ ََٖ َقاهُ  اْف َدإِفِ  َؾ إِفِ  ُُيَقِّ َ اَم  َوُيَْكِّ ـةَ  ُتْْتُِجقنَ  ـَ َّ ٔ ِٓ  َهـْؾ  اْفَب

ــا ََتِــُدونَ  َٓ ـْ  ؾِٔ ــقا َحت ــك َجــْدَظاءَ  ِمــ ُٕ ق ُُ ــُتؿْ  َت ْٕ َا َأ ََ ــَدُظق  اهلل ِ قَل َرُشــ َيــا َؿــاُفقا ََتْ

ـْ  َأَؾَرَأْيــَت  ــقُت  َمــ ُّ ٌِرٌ  َوُهــقَ  َي ــؿُ  اهللُ َؿــاَل  َصــ َِ ُٕقا  ـِـاَم  َأْظ ــا أخرئددف (( َظــاِمِِغَ  ـَ

ـْ  بِدفِ  اْشدَتَدلَّ  و ؿدٚل احلدٚؾظ افًراؿدل ِف ـتٚبدف )ضدرح افتثريدٛ())افٌخٚري  َمد

 َٛ دِ  ِِف  افتََّقؿ ِػ  إَػ  َذَه َٓ ـِغَ  َأْو ٚ و اْدُْؼِ َّٕ دْدرِ  َٓ  َوَأ ِٜ  ِِف  ُهدؿْ  َهدْؾ  يَٕ  ِِف  َأمْ  اجْلََّْد

رِ  َْك و افَّْٚ ًْ ِٞ  َوَم فُ  احْلَِدي َّٕ ـْ  َأ ِِؿَ  َم فُ  اهلُل َظ َّٕ َِغَ  إنْ  َأ ٚنَ  َب ًِِ   ـَ د ًْ دقَ  ُم ُٓ ِٜ  ِِف  َؾ  و اجْلََّْد

ـْ  ِِؿَ  َوَم فُ  َظ َّٕ َِغَ  إنْ  َأ ٚنَ  َب ٚؾًِرا ـَ ٚنَ  ـَ ر ِِف  ـَ  ( اهد.افَّْٚ

                                                 

 (.7/331ضرح افتثريٛ فِحٚؾظ افًراؿل )ضًٌٜ مٗشًٜ افتٚرييب افًرك( )إير  (1)
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ًٚ ٔبٚ،ٓؿ.ادذهب افثان  ) وؿٚفف إـثرونو أهنؿ ِف افْٚر كًٌ

 ظدـ)  ئٌدؾ بدـ مًدٚذ ًـؾ وأخرة ِف يّتحْقن أهنؿ )ادذهب افثافث

َِ  مَ قَ يَ  كتَ ْٗ يُ )))ؿٚل شِؿ و ظِٔف اهلل صذ افٌْل  ِؽ فِ اْ اهلَ  ِ وَ  َلً َْ ظَ  ِح قْ ُس ّْ ادَ  َ  ةامَ َٔ اف

 تَ ْٔ آتَ  قْ فَ  بِّ رَ  ايَ :  َلً َْ ظَ  ُح قْ ُس ّْ ادَ  ُل قْ َُ َٔ ؾَ  اً ِرَ ٌَ َص  ِؽ افِ اهلَ  ِ وَ ، ةِ ْسَ ٍَ افْ  دِم 
ـظَ  لْ ِْ  اْ َمـ َلً َْ

ـظَ  فُ تُ ْٔ آتَ  ـْ مَ  انَ ـَ  ـيَ وَ  ،لْ ِّْـمِ  فِ ِِـَْ ًَ  ِ  َد ًَ ْشـَٖ  َ  َلً َْ  قْ َفـ بِّ رَ  اَيـ:  اً ْرَ ٌَ َصـ ُؽ فِـاْ اهلَ  ُل قْ َُ

ـظُ  ـْ ِمـ َد ًَ ْشـَٖ  َ  اً رَ ُّ ظُ  فُ تُ ْٔ آتَ  ـْ مَ  انَ ـَ  اْ مَ  اً رَ ُّ ظُ  لْ ِْ تَ ْٔ آتَ  ـيَ وَ  لْ ِّْـمِ  هِ رِ ّْ  دِم  ُؽ فِـاْ اهلَ  ُل قْ َُ

ـ اْ َمـ ٌل قْ ُشـرَ  َؽ ْْـمِ  ِنْ اءَ َجـ قْ فَ  بِّ رَ  ايَ : ةِ ْسَ ٍَ افْ  ـ َ  نَ اْ ـَ ـظَ  َؽ ْْـمِ  اهُ َتـأَ  َؼٌ  َد ًَ ْشـَٖ  ِ  ٌد ْٓ

ْ ِ٘ ؾَ :  اَػ ًَ تَ  ب  افر   ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ،لْ ْ  مِ  كَ دِ ْٓ ًَ  ِ   تُ ؾَ أَ  رٍ مْ َٖ  َ  ؿْ ـُ رُ مُ آ ن 
 ؿْ ًَ َٕ  نَ قْ فُ قْ َُ َٔ ؾَ  ؟ ِنْ قْ ًُ ْٔ ىِ

ـَٔ ؾَ  بِّ رَ  اْ يَ  َؽ تِ ز  ظِ وَ  ـَج  اقْ ُِ ُخ ادْ َؾـ اقْ ُبـهَ اذْ :  ُل قْ َُ ـتَ  اَدَـ اَهـقْ ُِ َخ دَ  قْ َفـوَ  ،ؿَ ْ  َٓ  ؿْ هُ رُض 

َ أَ  نَ قْ ْ  يُ يَ  رِ اْ افْ   ـَ مَ  ٌض ائِ رَ ؾَ  ؿْ ِٓ ْٔ َِ ظَ  ُج رُ ْخ َٔ ؾَ  ،اً ئَ ْٔ َص   ـْ مِ  اهللُ َؼ َِ َخ  اْ مَ  ْت َُ َِ هْ أَ  ْد ؿَ  اَ 

 اْ افث   ؿْ هُ رُ مُ ْٖ يَ  ؿ  ثُ  ،ءٍ َرْ 
ـَِ َخ  ؾ  َجـوَ  ز  َظـ ب  افر   ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ،َؽ فِ َذ ـَ  نَ قْ ًُ جِ َرْ ؾَ  ةَ َٔ ِٕ  ؿْ ُُ تُ َْ

 .أخر ئف افىزاين(( رُ اْ افْ   ؿُ هُ ُذ ُخ ْٖ تَ ؾَ  ،نَ وْ ْرُ ِه تَ  لْ ِّ ِْ ظِ  َػ إِ وِ  لْ ِّ ِْ ًِ  ِ 

 افًٌدٚس أبدق حُدٚه وبدغ اجلْدٜ وافْدٚر بدرزخ ِف أهندؿ) افرا ـعادذهب 

 .افَرضٌل

 هدق وافذي ذهٛ إفٔدف ادحََدقن -وهق افهحٔ -) ادذهب اخلامس 

 إبراهٔؿ ظِٔف   اخلِٔؾ مْٓٚ) حديٞ   فف بٖصٔٚء  أهؾ اجلْٜو وُيًتدل  مـ  أهنؿ
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ِف اجلْٜو وحقفف أوٓد افْدٚسو ؿدٚفقا) يدٚ رشدقل  ^افًَلم حغ رآه افٌْل 

دُ اهللو وأوٓد ادؼـغ؟ ؿٚل))) َٓ ـِغَ  َوَأْو  .أخرئف اإلمٚم أمحد(( اْدُْؼِ

و وٓ {١١اإلسققراء  } چائ  ائ  ەئ     ەئ  ى  ى چ  ومْٓددٚ ؿقفددف كًددٚػ)

َزُمدِٔدػو يتقئف ظذ ادقفقد افتُ ِْ ـد  ِف  حتدك يٌِدغ ^ؿدقل افرشدقل  فُ َوَي

ـْ احلدددديٞ  ُٝ ؿٚل)  َظدددِعي  َظددد ًْ
ِّ ْٔدددفِ  اهلُل َصدددذَّ  اهللِ َرُشدددقَل  َشددد َِ َِّؿَ  َظ  َوَشددد

ددقُل  َُ ــؿُ  ُرؾـِـعَ )))َي َِ ََ ـْ  اْف ـْ  َثَلَثــةٍ  َظــ ٌِرِ  َظــ ــ ــغَ  َحت ــك افه  ُِ ـْ  َيْب  َحت ــك افْ ــائِؿِ  َوَظــ

َِظَ  ْٔ ـْ  َيْسَت َنَػ  َحت ك اْدَُهاِب  َوَظ ُْ  .أخرئف اإلمٚم أمحد(( َظْْفُ  ُي

 (1)وهذا متٍؼ ظِٔف ـ  ؿٚفف اإلمٚم افْقوي.  

َِؿُ  اهللُ)) حديٞ ظـ واجلقاب ُٕقا  اَِم  َأْظ ا  فٔس إٔف(( ادتَدم.. َظاِمِِغَ  ـَ

 فدق يًِّدقن ـدٕٚقا بد  أظِدؿ اهلل )فٍيدف وحََٔدٜ و افْدٚر ِف بٖهنؿ ككي  ؾٔف

 . بٚفٌِقغ إٓ يُقن ٓ وافتُِٔػ و بٌِقا

وؿد حيتٟ افًٌض بَهٜ ؽَلم اخلي افذي ؿتِف شدٔدٕٚ اخليد ـد  ِف 

 هق) ؾالقابو  {٤٧انكهف  } چحب  خب  مب  ىب  يب  جتچ ؿقفف كًٚػ) 

 

 

                                                 

 (16/291)ذح اإلمٚم افْقوي ظذ صحٔ  مًِؿ  (1)
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 ؾٔتدٖول ومًِ  هق ؾُٔقن مٗمْغ ـٕٚٚ بقيفأ ٕن ؿىًٚ كٖويِف جيٛإٔف 

 وٓ و احلدٚل ِف ـدٚؾر إٔدف ٓ ـدٚؾرا فُدٚن بِدغ فق إٔف ظِؿ اهلل أن مًْٚه أن ظذ

 (1).افٍُٚر أحُٚم احلٚل ِف ظِٔف جتري

ػ افهٌل افًٚؿؾ بدٚإلي ن: فقئدقد افًَدؾو وهدذا ٔوؿٚل احلٍْٜٔ بتُِ

طٚهرو وإن   يًتَدد واحددًا ـٍٚف ظْدهؿو ؾ٘ن اظتَد اإلي ن أو افٍُر ؾٖمره 

 (2)فقئقب اإلي ن بّجرد افًَؾ. :مْٓ .. ـٚن مـ أهؾ افْٚر

 ؾٚؿدددهو وهددقوخددرج بٚفؼددط افثددٚين مددـ ذوط افتُِٔددػ وهددق افًَؾ..

ًٚ واشدتّر مًدف اجلْدقن حتدك  ًٚو وهذا إن بِدغ جمْقٕد ادجْقنو ؾٓق فٔس مٍُِ

َـّ وـدٚن ؽدر مدٗمادقتو  ـ ومدٚت ـدذفؽ.. بخَلف مٚ فقبِغ ظٚؿًَل ثّؿ ئد

 ٕٚج. ؾٓق ؽر

وخرج بٚفؼط افثٚفٞ وهق بِقغ افدظقة.. مـ   كٌٌِف افددظقةو ؾٓدق 

ًٚ ددـ ؿدٚل)  فٔس بُِّػو وذفؽ بٖن ٕنٖ ِف صٚهؼ ئٌؾ ظؾ إص و خَلؾد

بٖٕددف مُِددػ فقئددقد افًَددؾ افُددِٚف فقئددقب ادًرؾددٜ ظْدددهؿ وإن   كٌٌِددف 

 (3)افدظقة.

                                                 

 (.7/332ضرح افتثريٛ )إير  (1)

 (.44افٌٔجقري )إير  (2)

 (.1/44ظقن ادريد )إير  (3)
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 :ْٗتٍب 

ؾٜ منقهٜ بٚدٍْرات وأبٚضٔدؾ ادودِغ.. حُّدف  مـ بٌِتف افدظقة ىلرَّ

حُؿ مـ   كٌٌِف أصًَل: إٓ أن كِقح فدف احلََٔدٜ مدـ وراء دخدٚن افتندقيفو 

ؾٔٓدٚ مدع  بًّْك إٔف فق ٕير ؾٔٓٚ فقصؾ إػ احلََٜٔ: وفُْف أظرض ظـ افْير

 ؿدركف.. ؾحُّف حْٔ ٍذ حُؿ مـ بٌِتف افدظقة.

ف شٌحٕٚف وكًٚػ ٓ يًدذب أحددًا ٕوهذا وؿد كقاكرت افْهقص ظذ أ

إٓ بًد ؿٔٚم احلجٜ ظِٔفو وؿد ذهدٛ اإلمدٚم افندٚؾًل رمحدف اهلل إػ وئدقب 

افديٜ مع افٍُٚرة ظذ مـ فَل أحدًا   كٌٌِف افدظقة ؾَتِف دون أن ئَؿ ظِٔدف 

  (1)بدظقكف إػ اإلشَلم.احلجٜ 

وظذ اصساط بِقغ افدظقةو ؾٓؾ يٍُل بِقغ دظقة أي) ٌٕل وفق أبْٔدٚ 

ًٚ هبدذه إمدٜ؟ أو ٓبدد مدـ  آدم ظِٔف افًَلم: ٕن افتقحٔد فدٔس أمدرًا خٚصد

 بِقغ دظقة افرشقل افذي أرشؾ إفٔف؟

 

 

                                                 

 (.32-31ٔدة افًقام )ومقئز افَُلم ذح ظَ و(1/146ظقن ادريد )إير  (1)
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) أن افتحَٔددؼ ـدد  َِٕددف افًَلمددٜ ادِددقي ظددـ إّك ِف ذح ؾــالقاب

مًددِؿ خَلؾددٚ فإلمددٚم افْددقوي هق))ٓبددد مددـ دظددقة افرشددقل افددذي أرشددؾ 

 (1)إفٔف(.

وخرج بٚفؼط افرابع مدـ ذوط افتُِٔدػ وهدق شدَلمٜ احلدقاس.. 

ؼدط أن يُدقن كو ؾِدٔس بُِّدػ بدؾٚؿد افًّع وافٌأي) ؾٚؿد احلقاسو 

ُوفَِد وهق أصٌؿ أظّكو ؾٕ٘ف ِف هذه احلٚفدٜ فدـ أي) ؾٚؿدمهٚ مـ أصؾ اخلَِٜو 

يًتىٔع مًرؾٜ رء ظـ افديـ أو ؽرهو وفدـ يًدتىٔع افُدَلم ـدذفؽ: ٕن 

تُِؿ ٔافىٍؾ يتًِؿ افَُلم  ٚ يًًّف مـ حديٞ مـ هؿ حقافٔفو ؾُٔدػ شد

ًٚ أصًَل.  إن   يًّع ـَلم

وفُْف ؾَد افًدّع  :ـ وفد وهق شّٔع بهرومثِف ِف ظدم افتُِٔػ م

وافٌك ؿٌؾ بِقؽفو أو بًد بِقؽف وؿٌؾ بِقغ افدظقة إفٔدفو ودفٔدؾ ذفدؽ مدٚ 

ةٌ )) وافٌَٔٓل وافىزاين) وابـ حٌٚن ورد ظْد اإلمٚم أمحد ًَ قنَ  َأْرَ    َيْقمَ  ََيَْتج 

َٔاَمةِ 
َِ عُ  َٓ  َأَصؿ   َرُجٌؾ  :اْف َّ ًْٔئا َيْس ُؼ  َوَرُجٌؾ  ،َص  َمـاَت  َوَرُجـٌؾ  ،َهَرمٌ  َوَرُجٌؾ  ،َأمْحَ

ةٍ  دِم  ا ،َؾْسَ َٖم  ََصؿ   َؾ ْٕ قُل  ا َُ َٔ ـْد  َربِّ  :َؾ ََ ْشـَلمُ  َجـاءَ  َف عُ  َوَمـا اإْلِ َّ ًْٔئا َأْشـ ـا ،َصـ  َوَأم 

ُؼ  مَْحَ ْٕ قُل   ا َُ َٔ ْد  َربِّ  :َؾ ََ ْشَلمُ  َجاءَ   َف َٔانُ   اإْلِ ْب ِذُؾقِن  َوافهِّ رِ   ََيْ ًْ ا ، ِاْفَب   َرمُ اهلَْ  َوَأم 

                                                 

 (.44(و وافٌٔجقري )1/149ظقن ادريد )إير  (1)
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قُل  َُ َٔ ْد  َرّبِّ  :َؾ ََ ْشـَلمُ  َجـاءَ  َف ـُؾ  َوَمـا اإْلِ َِ ًْٔئا َأْظ ـا ،َصـ ةِ  دِم  َمـاَت  اف ـِذي َوَأم  ـْسَ ٍَ  اْف

قُل  َُ َٔ ُْٖخ  ،َرُشقٌل  َفَؽ  َأَتاِن  َما َربِّ  :َؾ َٔ ؿْ  ُذ َؾ ُٓ ََ ْ فُ  َمَقاثِٔ ًُ ُٔىِٔ ِشُؾ  ،َف ؿْ  َؾُرْ ِٓ ْٔ  َأنْ  إَِفـ

ُِقا ُس  َؾَقاف ِذي َؿاَل  ،َافْ ار اْدُخ ٍْ دٍ  َٕ  ّ َِٔدهِ  حُمَ ُِقَهـا َفـقْ   ِ ـْت  َدَخ َٕ ا َُ ؿْ  َف ِٓ ْٔ ـ َِ  َ ـْرًدا َظ

ـْ  ،َوَشَلًما ْ  َوَم ا َل َٓ ِْ ا ُيْسَحُب  َيْدُخ َٓ ْٔ  ((.إَِف
 :حكم أهل الفرتة 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ؿدددٚل كًدددٚػ

وأهؾ افٍسة هؿ) إؿدقام افُدٚ،ْقن بدغ أزمْدٜ افرشدؾ  {١١انًائدة  } چڇ

افذيـ   ُيرشؾ إفٔٓؿ إولو و  يدرـقا افثدٚينو ـدٕٚظراب افدذيـ   ُيرشدؾ 

 . ^إفٔٓؿ شٔدٕٚ ظًٔك ظِٔف افهَلة وافًَلم و  يدرـقا شٔدٕٚ ىلّد 

ا ظـ أهؾ افٍسة ؾٕ٘  يًْقن افتل بغ رشدقفْٚ وفُـ افٍَٓٚء إذا كُِّق

وبدددغ شدددٔدٕٚ ظًٔدددك ظِٔدددف افهدددَلة وافًدددَلمو ؿدددٚل ِف ظدددقن  ^ىلّدددد 

وادذهٛ احلؼ ِف أهؾ افٍسة )وهؿ مـ ـٚن ِف أزمْٜ افرشدؾو أو ِف )ادريد))

فقا وؽدروا وظٌددوا فدذي   يرشدؾ إفدٔٓؿ( ٕدٚئقنو وإن بددَّ زمـ افرشدقل ا

وهذا مٌْل ظدذ أصدقل إصدٚظرة أن مدـ مدٚت و  إصْٚم ِف زمـ افٍسةو 

ًٚ: ٕن افقائٌٚت ـِٓٚ مًِقمٜ وئقهبٚ بٚفؼع.  كٌٌِف افدظقة.. يّقت ٕٚئٔ
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دددٚ دّفددٝ افَقاضددع ظددذ إٔددف ٓ كًددذيٛ حتددك كَددقم )ؿددٚل افًددٔقضل)

 ؽر مًذبغ(.  –أهؾ افٍسة أي) –احلجٜ.. ظِّْٚ أهنؿ 

مـ مٚت ؿٌؾ ميض مدة يُّْف ؾٔٓٚ افتٖمؾو و  يًتَد )وؿٚل ادٚكريديٜ)

ًٚ وٓ ـٍرًا.. ؾَل ظَٚب ظِٔفو بخدَلف مدٚ إذا اظتَدد ـٍدرًا أو مدٚت بًدد  إي ٕ

.)ًٚ  اددة ٓ يًتَد صٔ 

ِقا ؿقل اإلمدٚم أك ومح ووؿد واؾؼ افٌخٚريقن مـ ادٚكريديٜ إصٚظرةَ 

  ظْف))ٓ ظذر ٕحد ِف اجلٓؾ بخٚفَف( ظذ مٚ بًد افًٌثٜ.حٍْٜٔ ريض اهلل

افٍخر افرازي بٖن مـ مٚت ؿٌؾ افًٌثٜ اإلمٚم افْقوي و اإلمٚم وسح

ًٚ ؾٓق ِف افْٚرو وظِٔف  بًدض ادٚفُٔدٜ مدٚ صد  مدـ إحٚديدٞ ِف  مَحَدَؾ مؼـ

ؿو و  يقحدو بؾ بَل ظّره ِف كًذيٛ أهؾ افٍسةو بخَلف مـ   يؼك مْٓ

ؽٍِٜ ظـ هذا ـِفو وبخَلف مدـ اهتددى مدْٓؿ بًَِدفو ـَدس بدـ شدٚظدةو 

ًٚ ـدٚن إذا شد ؾ) هدؾ هلدذا ظّرووزيد بـ  و ؾَل خدَلف ِف ٕجدٚ ؿو ؾد٘ن ؿًد

يَقل) افًٌرة كدل ظذ افًٌرو وأثر إؿدام ظذ ادًرو وأمدٚ زيدد  افًٚ  إفف؟

هٔؿو وديْدل ديدـ إبدراهٔؿو ويَدقل إين ؾُٚن يًدجد ويَدقل) إهلدل إفدف إبدرا

 ًٚ مـ وفد إشد ظٔؾ مدـ بْدل ظٌدد ادىِدٛو وٓ أراين أدرـدفو وإٔدٚ  ٕٕتير ٌٕٔ

ؿفو وأصٓد إٔف ٌٕلو ومـ ضٚفٝ بف مدةو ورآه أؤمـ  مرة .. ؾَِٔر،ف بفو وأصدِّ
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  (1). إتٓك ـَلم صٚحٛ ظقن ادريد.(مْل افًَلم(

ُيْير ؾٔدف: ؾد٘ن اظتَدد  ..دظقة اإلشَلم افٌٌدادي) ؾّٔـ   كٌٌِفوؿٚل 

احلؼ ِف افًدل وافتقحٔدو وئٓؾ ذا،ع إحُٚم وافرشدؾ..ؾحُّف حُدؿ 

 ادًِّغو ومًذور ؾٔ  ئِٓف: ٕٕف   يَؿ بف حجف ظِٔف.

ٍر.. ؾٓق ـدٚؾر بدذفؽ آظتَدٚدو وُيْيدر ؾٔدف: ظتَد اإلحلٚد وافُاومـ 

ؾ٘ن ـٚن ؿد إتٓٝ إفٔف دظقة بًض إٌٕٔدٚءو ؾِدؿ يدٗمـ هبدٚ.. ؾَدد اشدتحؼ 

ًٚو ؾد٘ن إًٔدؿ اهلل  افقظٔد ظذ افتٖبٔدو وإن   كٌٌِف ذيًٜ بحٚل و  يُـ مٍُِ

ظِٔف ِف أخدرة بدٚفثقاب..ؾٓق ؾودؾ مْدف شدٌحٕٚفو وفدٔس بثدقاب فدف ظدذ 

 اجلْٜ ؾوؾ مْفو وفٔس ظذ افىٚظٜ. إدخٚل ذراري ادًِّغن افىٚظٜو ـ  أ

 مٚ إن ـٚن مـ   كٌٌِف افدظقة ؽر مًتَد ـٍرًاو وٓ كقحٔدًا.. ؾِٔسأو

ظِٔدف  بّٗمـ وٓ ـٚؾرو ؾ٘ن صٚء اهلل ظذبف ِف أخدرة ظددًٓو وإن صدٚء إًٔدؿ

 ؾوًَل.

ة ِف أخز بٖن مجٚظٜ مـ أهؾ افٍس ^ؾ٘ن ؿٔؾ) ـٔػ هذا مع أن افٌْل 

افْٚرو ـٚمرئ افَٔسو وحٚكؿ افىٚ،لو وبًدض آبدٚء افهدحٚبٜ؟و ؾد٘ن بًدض 

 وهق خيىٛ ؾَٚل)))أيـ أك؟ ؿٚل ِف افْٚر((. ^افهحٚبٜ  شٖفف 

                                                 

 (.151-1/149ظقن ادريد ) (1)
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  افؼح     

ض افَىًدل وهدق أئٔٛ) بٖن أحٚديثٓؿ أحٚديٞ آحٚد وهدل ٓ كًدٚر

و وبٖٕف جيدقز أن {١١اإلسقراء   } چائ  ائ  ەئ     ەئ   ى  ى چؿقفف كًٚػ 

يُددقن كًددذيٛ مددـ صدد  كًذيٌددف مددْٓؿ ٕمددر خيددتص بددفو يًِّددف اهلل كًددٚػ 

ل وؽدرَّ  ورشقففو ومْٓؿ مـ ؿك افًذاب ادذـقر ِف إحٚديٞ ظذ مـ بدَّ

 افؼا،ع وأحدث مـ افوَلل مٚ ٓ يًذر بف.

 خص فْٚ أن أهؾ افٍسة ثَلثٜ أؿًٚم)وظذ هذا يتِ

افًَؿ إول) مدـ أدرك افتقحٔدد بٌهدركفو وهدٗٓء مدْٓؿ مدـ    (1

ـ  كَددمو ومدْٓؿ  وظّريدخؾ ِف ذيًٜو ـَس بـ شٚظدةو وزيد بـ 

 .و ؾٓقٓء ٕٚئقنمـ دخؾ ِف ذيًٜ حؼ ؿٚ،ّٜ و ـتٌعٍ 

ع فًٍْدف وحِدؾ وحدرم  (2 ل وؽرَّ وأذكو وذَّ افًَؿ افثٚين) مـ بدَّ

بدـ حلدلو وهدق أول مدـ أحددث فًِدرب ظٌدٚدة  ووهؿ إـثرو ـًّدر

َّٔٛ افًدٚ،ٌٜو ووصدؾ  در افٌحدرةو وشد إصْٚمو وّذع إحُدٚمو ؾٌحَّ

 .وادَل،ُٜافقصِٜٔو وزادت ضٚ،ٍٜ ظذ ذفؽ ؾًٌدوا اجلـ 

افًَؿ افثٚفٞ) مـ   يؼك و  يقحددو وٓ دخدؾ ِف ذيًدٜ ٌٕدلو  (3

 ؽٍِٜ. وٓ ابتُر ذيًٜو بؾ بَل ظذ حٚفٜ
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  افؼح     

حيّؾ ظدذ افًَدؿ افثدٚينو أمدٚ افًَدؿ ..   ورد مـ أحٚديٞ افتًذيٛؾ

 افثٚفٞ ؾٖهؾ ؾسة ٕٚئقن ؽر مًذبغ.

ٕٚئقن فُقهن  مـ أهؾ افٍسة و   ^إذا ظِّٝ ذفؽ ظِّٝ أن أبقيف 

ٕٚئقن وىلُقم ب٘ي هنؿ   يدخِٓؿ ـٍر وٓ ظٔدٛ  ^مجٔع آبٚ،ف وأمٓٚكف  بؾ

ڱ  ڱ  چ وٓ رء  دددٚ ـدددٚن ظِٔدددف اجلٚهِٔدددٜوودفٔؾ ذفدددؽ ؿقفدددف كًدددٚػ

ل أزل ُإَٔـــؾ مــــ إصـــلب )))^و وؿقفدددف  {٦١١انشقققعراء  } چں

ٿ   چ فَقفدف كًدٚػ) :((و وافؼك ٕجٚشدٜافىاهرات إػ إرحام افزاـٔات

أضٓر اخلِؼ ؾٓدؾ يُّدـ أن  ^و ورشقل اهلل {٦٢بت  انتى} چٿ   ٿ 

 .؟!!خيرج افىٓر مـ بغ ٕجٚشٜ

وؿد أفَّػ اإلمٚم افًدٔقضل ظِٔدف رمحدٜ اهلل ظؼد رشدٚ،ؾ حدقل ٕجدٚة 

 و ؾِرئع إفٔٓٚ مـ أراد افتقشع ِف إمر.^أبقي افٌْل 

 وأمٚ مٚ َٕؾ ظـ اإلمٚم أك حٍْٜٔ ريض اهلل ظْف ِف افٍَف إـز مـ أن وافدي

 (1)مٚكٚ ظذ افٍُر  ؾّدشقس ظِٔفو وحٚصٚه أن يَقل ذفؽ. ^ ادهىٍك

                                                 

 (.38جقري )ٔ(و واف1/154ٌظقن ادريد )إير  (1)
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 غًرف دم حؼ اهلل تًـاػ إحـدى وأر ًـأن ي اً ُِػ ذظوجيب ظذ اد

 ، ..............................................صٍة، ظؼون مْٓا واجبة

  افؼح     

 الٕادب عمٜ املكمف وعسفتْ يف حق اهلل تعاىل:

ــو) ــسعاً  ـ ــ٢ املهًـــف غـ ــد٣    ب عًـ ــازي إحـ ــل اهلل تعـ ــسف يف حـ إٔ ٜعـ

(و ومثِٓٚ ظؼون مًتحِٜٔو وواحدة صي١  عػسٕٚ َٓٗا ٚادب١ (1)ريٚأزبع

 ئٚ،زة.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ُدددؾ مدددـ ـِدددػ ذظدددٚ وئٌدددٚؾ 

 

 ظِٔدددف أن يًدددرف مددددٚ ؿدددد وئٌددددٚ

 هلل واجلددددددددددددددٚ،ز وادّتًْددددددددددددددٚ 

 

 ومثدددددددؾ ذا فرشدددددددِف ؾٚشدددددددتًّٚ

مًرؾتٓٚ كٍهدًَٔل: ٕن هدذه أي) فهٍٚت ومًْك وئقب مًرؾٜ هذه ا 

 أو افَِْٜٔ ظِٔٓٚ كٍهًَٔل. دفٜ افًَِٜٕٔاؿٚمٝ افهٍٚت 

أمٚ مٚ ؿٚمٝ ظِٔف إدفٜ افًَِٜٔ وافَِْٜٔ إمجًٚٓ.. ؾٔجٛ ظذ ادُِدػ 

ًٚ مًرؾتف إمجًٚٓ ـًٚ،ر افُ ٓت ِف حَف كًٚػ حٔٞ جيٛ ظدذ ادُِدػ  ذظ

ه ظدـ مجٔدع إمجًٚٓ  أن يًدرف أن اهلل كًدٚػ مت هدػ بجّٔدع افُد ٓت ومْدزَّ

 (2)افَْهٚن.

 

                                                 

 وِف ادخىقط )إحدى وأربًقن( وفًِف خىٖ ِف افُتٚبٜو وافهحٔ  مٚ ذـرٕٚ. (1)

 (.49افٌٔجقري )إير  (2)
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ًٚ(و ؾٖصٚر  وٕجد هْٚ أن ادهْػ رمحف اهلل ؿٚل))جيٛ ظذ ادُِػ ذظ

ًٚ( إػ مددذهٛ إصددٚظرةو وهددق أن ادًرؾددٜ وئٌددٝ بٚف ؼددع ٓ بَقفددف )ذظدد

بٚفًَؾو وـذا شٚ،ر إحُٚم ظْدهؿ وئٌٝ بٚفؼع إذ ٓ حُؿ ؿٌؾ افؼدع 

.ًٚ ًٚ وٓ ؾرظٔ  ٓ أصِٔ

 ) أن ِف ادًٖفٜ ثَلثٜ مذاهٛ وهل )واخللصة

إول ) مذهٛ إصٚظرة وهق أن ادًرؾدٜ وإحُدٚم افؼدظٜٔ ثٌتدٝ 

 بٚفؼع فُـ بؼط افًَؾ.

ِٓدٚ ثٌتدٝ بٚفًَدؾو ؾٓدؿ افثٚين) مذهٛ ادًتزفدٜو وهدق أن إحُدٚم ـ

ًٚ فألحُٚم وإن   َيرد افؼعو ويَقفقن أن افؼدع ئدٚء  ئًِقا افًَقل مدرـ

ًٚ ومٗـدًا  ًٚو ويٌْدقن فًَِؾو ؾَل يٍْقن افؼدع أصدًَل: وإمَقي ٓ ـٍدروا ؿىًد

ـَلمٓؿ ظذ افتحًغ وافتٌَٔ  افًَِٔغو ؾٚحلًـ ظْدهؿ مٚ حًدْف افًَدؾو 

ك افًَؾ أن هذا افًٍدؾ حًدـ بحٔدٞ ُيدذم وافٌَٔ  مٚ ؿٌحف افًَؾو ؾ٘ذا أدر

دح ظذ ؾًِف.. ُحُؿ بقئقبف و  ُّ  .ـ  كَدم هُذاوظذ كرـف وي

وظْد أهؾ افًْٜ واجل ظٜ أن احلًـ مٚ حًْف افؼع وافٌَٔ  مٚ ؿٌحف 

 افؼع.
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وهــل: افقجــقد، افَــدم، وافبَــاء، وخمافٍتــف تًــاػ فِحــقادث، وؿٔامــف تًــاػ 

ـــدرة ـــة ، وافَ ـــاة، وافســـّع،  ٍْســـف، وافقحدإٔ ـــؿ، واحلٔ ، واإلرادة، وافًِ

 .وافبك، وافُلم، وـقٕف ؿادرا، مريدًا ظادًا حًٔا شًًّٔا  هرًا متُِامً 

  افؼح     

وؿددمْٚ مدذهٛ  -ادٚكريديدٜافثٚفٞ) مدـ اددذاهٛ ِف ادًدٖفٜ مدذهٛ 

مدذهٛ أي) وهق  -كريديٜ هلؿٛ ادٚكريديٜ فٔتٌغ خمٚفٍٜ ادٚادًتزفٜ ظذ مذه

يرد بدف افؼدع ٕدرـدف   ادٚكريديٜ) أن وئقب ادًرؾٜ بٚفًَؾو بًّْك إٔف فق

  (1)افًَؾ اشتََلًٓ فقوقحف ٓ بًْٚء ظذ افتحًغ افًَع ـ  ؿٚل ادًتزفٜ.

ٖٚــٞ: ؾٚفقائددٛ مًرؾتددف ِف حددؼ اهلل كًددٚػ كٍهددًَٔل ظؼددون صددٍٜ )

ــ٘ ت      ــٛا خ  ٚقٝاَـ ــازي يًهـ ــ٘ تعـ ــا٤  ٚطباييتـ ــدّ  ٚايبكـ ــٛ   ايكـ ــازي ايٛدـ عـ

بٓيطـــــ٘  ٚايٛحداْٝـــــ١   ٚايكـــــدز٠  ٚاإلزا ٠  ٚايعًـــــِ  ٚاسبٝـــــا٠  ٚايطـــــُع   

(و ٚايبضس  ٚايهالّ  ٚنْٛ٘ قا زا  َسٜدًا عاملًا حًٝا مسٝعًا بضـريًا َتهًُـاً  

 وشٖٔب إن صٚء اهلل كًٚػ بٔٚن ـؾ صٍٜ وكٍهِٔٓٚ.

 

 

             

                                                 

 (.1/157ظقن ادريد )إير  (1)
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 افدرس افثافث

 دم تَسٔؿ صٍات اهلل افقاجبة

 :ات اهلل افقاجبة إػ أر ًة أؿسامتَْسؿ صٍ

 .مًْقية، ومًان، وَشِبٔة، وٍٕسٔة

 ، ....افذات دون مًْك زائد ظِٔٓا ظذ افتل تدل: ؾافهٍة افٍْسٔة هل

  افؼح     

 الدزع الجالح

 يف تقطٗي صفات اهلل الٕادبٛ

 ()تٓكطِ صيات اهلل ايٛادب١ إزي أزبع١ أقطاّ)

 (.ْيط١ٝإول) صٍٜ )

 (.ض ًب١ٝين)صٍٚت )افثٚ(ٚ)

 (.َعاْٞافثٚفٞ) صٍٚت )(ٚ)

 (.َع١ٜٛٓافرابع) صٍٚت )(ٚ)

(  ٞ ٍ  ( صدٍٜ ثٌقكٔدٜو وهدل )فايضي١ ايٓيطـ١ٝ ٖـ يددل أي) ( ايـيت تـد

(و ـددٚن يَددقل ايــرات  ٕٚ َعٓــ٢ شا٥ــد عًٝٗــا  ( ٍٕددس )عًــ٢افقصددػ هبددٚ )

 افقئقد صٍٜ هلل كًٚػ.

و ؾٓدل كٍْدل ( خرج بف افهٍٚت افًٌِٜٔ ـٚفَدم وافٌَٚءثٌقكٜٔؾَقفْٚ )

 ـ  شٔتٌغ مًْك هذا ظْد ذـرهٚ إن صٚء اهلل كًٚػ.
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 .صٍة واحدة وهل: افقجقد وهل

 ،وافهٍات افَسِبٔة هل: مدفقل ظدم أمر ٓ ئِؼ  ف شبحإف

  افؼح     

)يدل افقصػ هبٚ ظذ ٍٕس افذات( مًْدٚه أهندٚ ٓ كددل ظدذ ) ؿقفْٚ و

ًٚين: ؾ٘هنٚ كدل ظذ مًْدك ٓ رء زا،د ظذ افذاتو ؾخرج بذفؽ صٍٚت اد

 ن صٚء اهلل كًٚػ.ذ ذات ـ  شٔيٓر فْٚ ظْد ذـرهٚ إظ

ْقيدٜ ـد  شدٔيٓر وخرج بَقفْٚ )دون مًْك زا،د ظِٔٓٚ( افهدٍٚت ادً

 صٚء اهلل كًٚػ. ـذفؽ ظْد ذـرهٚ إن

ًٌُٕٝ صي١ ٚاحد٠ ٖٚٞ: ايٛدـٛ  افهٍٜ افًٍْٜٔ )أي) ( ٖٚٞ) ( وإٕ  

ٚو ؾَل كتًَؾ ٍٕس إٓ بقئقدهٚو وٓ هب  كتًَؾ إٓٓافذات ٕهنٚ أي) فٍِْس 

 (1)اهلل كًٚػ إٓ هبٚ. كتًَؾ وئقد ذات

٘  ٚايضيات) أي) ( ايط ًب١ٝ ٖٞ: َديٍٛ عدّ أَس ال ًٜٝل ب٘ ضـبهاْ

افتل دفٝ ظذ شِٛ مٚ ٓ ئِؼ بف شٌحٕٚف وكًدٚػو أو كًدِٛ ظدـ إذهدٚن 

 ئقد.فِق أودادهو ؾٚفَدم مثًَل ظٌٚرة ظـ شِٛ افًدم افًٚبؼ

افهٍٚت افًٌِٜٔ ظددمل ـد  ظرؾٓدٚ ادهدْػ رمحدف اهلل أي) ومدفقهلٚ  

يدل ظذ ظدم أخريٜو وبٚدخٚفٍدٜ أي) كًٚػو إذ ادراد بٚفٌَٚء ظدم أخريٜ 

 فِحقادث ظدم اد ثِٜ.

                                                 

 (.87ذح افٌٔجقري )إير  (1)
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مخــس صــٍات: افَــدم ، وافبَــاء، وخمافٍتــف فِحــقادث، وؿٔامــف  وهــل

 . ٍْسف تًاػ، وافقحدإٔة

 .ان هل: افهٍات ادقجقدة دم ٍٕسٓاوصٍات ادً

  افؼح     

مخــظ صــيات: ايكــدّ   ٚايبكــا٤     افهددٍٚت افًددٌِٜٔ )أي) ( ٖٚــٞ) 

( وافهددحٔ  أن ٚطباييتـ٘ يًهــٛا خ  ٚقٝاَـ٘ بٓيطــ٘ تعـازي  ٚايٛحداْٝــ١   

افهٍٚت افًٌِٜٔ ٓ كْحك ِف هذه اخلّسو ومَٚبؾ افهحٔ  أهنٚ كْحكو 

أي)  هْٚ ظذ اخلّس ٕهندٚ مٓد ت إمٓدٚتو وإٕ  اؿتك ادهْػ رمحف اهلل

أن هذه افهٍٚت اخلّس أمهٓٚ وهل أصقهلٚ ادٓ ت مْٓٚو ؾ٘ن مٚ ظداهٚ مـ 

ٍٕل افقفد مثًَل وٍٕل افهٚحٌٜ وادًغ وؽر ذفؽ  ٚ ٓ هنٚيٜ فف رائدع إفٔٓدٚ 

وفددق بددٚٓفتزامو ؾٍْددل افقفددد وافهددٚحٌٜ وادًددغ يدددخؾ حتددٝ افقحدإٔددٜ 

 وهُذا.

ِف ذا ددٚو أي) ( املعــاْٞ ٖــٞ: ايضــيات املٛدــٛ ٠ يف ْيطــٗا  ٚصــيات)

ؾٓل فًٔٝ بًغ افذات وفُْٓٚ زا،دة ظذ افدذاتو وؿدد ظدرف أهدؾ افًِدؿ 

صٍٚت ادًٚين ِف آصىَلح بٖهنٚ) ـدؾ صدٍٜ ؿٚ،ّدٜ بّقصدقف زا،ددة ظدذ 

 (1)افذات مقئٌٜ فف حًُ .

                                                 

 (.166ذح افهٚوي )إير  (1)
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ع، شــبع صــٍات: افَــدرة، واإلرادة، وافًِــؿ، واحلٔــاة، وافســّ وهــل

 .وافبك، وافُلم

  افؼح     

ؾخددرج بَقفْددٚ )ؿٚ،ّددٜ بّقصددقف(.. افًددٌِٜٔو وبَقفْددٚ )زا،دددة ظددذ 

افذات(.. افًٍْٜٔ: ٕهنٚ ظغ افذاتو وبَقفْٚ )مقئٌٜ فف حُدً (.. ادًْقيدٜ: 

 ٕهنٚ ًٍٕٓٚ حُؿ ـ  شٔثٌٝ فْٚ ظْد ذـرهٚ إن صٚء اهلل كًٚػ.

ٕٚددٝ فَددديؿ أو حددٚدثو وهددذا افتًريددػ فًِّددٚين مددـ حٔددٞ هددل ـ

افَديؿ واحلٚدث) أن صٍٚت افَديؿ ؿديّٜو وٓ وحْٔ ٍذ ؾٚفٍرق بغ صٍٚت 

ًٚ: ٕن افًرض مدـ افىدرؤو ؾٚجلٚهدؾ مدثًَل ظْددمٚ يًدرض فدف  كًّك أظراو

دَرض: ٕن  ًَ ًٚو ؾًِّف حٚدثو أمٚ ظِدؿ اهلل شدٌحٕٚف ؾِدٔس ب افًِؿ يهر ظٚد

  كًٚػ.اهلل اكهػ بف مـ إزلو وـذفؽ بَٜٔ صٍٚت اهلل

( ٞ ضـبع صـيات: ايكـدز٠  ٚاإلزا ٠  ٚايعًـِ      صٍٚت ادًدٚين )أي) ( ٖٚـ

 (.ٚاسبٝا٠  ٚايطُع  ٚايبضس  ٚايهالّ

ًٚ  بٚفهدٍٚت افذاكٔدٜ: ٕهندٚوٓ كٍْدؽ ظدـ  وكًّك صٍٚت ادًٚين أيو

ًٚ بٚفهٍٚت افقئقديٜ: ٕهنٚ متحََٜ بٚظتٌٚر ًٍٕٓٚ.  (1)افذاتو وكًّك أيو

 

             

                                                 

 (.34هدايٜ ادريد )إير  (1)
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 افرا ع افدرس

 دم تَسٔؿ صٍات دًان

 :تَْسؿ صٍات ادًان إػ أر ًة أؿسام

ــام  ــذ افَٔ ــرًا ظ ــب أم ُِ ــؼ  قــء أي ٓ َيْى ــذي ٓ يتًِ ــق اف إول: وه

 .احلٔاة:  ّحِف، وهل

 .ومها افَدرة واإلرادة، وافثان: هق افذي يتًِؼ  ادُّـ ؾَط

  افؼح     

 الدزع السابع

 يف تقطٗي صفات ملعاٌ٘

ّ   ت) ( مدـ حٔدٞ كًَِٚ دٚو ؾد٘ن ٓكطِ صيات املعـاْٞ إزي أزبعـ١ أقطـا

يُدقن هلدٚ  مدٚ أن ٓأن يُدقن هلدٚ كًِدؼ وهدل أـثرهدٚو وإ صٍٚت ادًٚين إمدٚ

 كًِؼ)

ًُـب أَـسًا عًـ٢ ايكٝـاّ     أٟ: األٍٚ: ٖٚٛ ايـرٟ ال ٜتعًـل بػـ٤ٞ    ) ٜ ْط ال 

 ( ٓ كًِؼ هلٚ شقى ؿٔٚمٓٚ بٚفذات.اسبٝا٠صٍٜ ) )(سيهً٘  ٖٚٞ

( كًِددؼ إجيددٚد وإظدددامو : ٖــٛ ايــرٟ ٜتعًــل بــاملُهٔ فكــ    ٚايجــاْٞ)

ــدز٠ ٚاإلزا ٠ ) ــا ايكــ ؼ فَِدددددرة واإلرادة بٚفقائددددٛ وٓ ِدددد( ؾددددَل كًُٖٚــ

بٚدًتحٔؾ: ٕن كًِؼ اإلرادة كًِؼ ختهٔصو وكًِؼ افَددرة كًِدؼ إجيدٚد أو 

 وٓ بٚفقائٛو افَدرة كتًِؼ َلؾ إظدامو وهذا ٓ يُّـ كهقره مع افقائٛ
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 .ي يتًِؼ  جّٔع ادقجقدات ومها افسّع وافبكوافثافث: هق افذ

  افؼح     

 إمدٚومقئقدو وهدق ..فتقئدده ؾ٘مدٚ بٚفقائدٛو كًَِٝ إن ٕهنٚ :بٚدًتحٔؾ

 . بحٚل افًدم يٌَؾ ٓ وهق ..تًدمفف

 افقئدقد يٌَدؾ ٓ وهدق ..تقئددهف ؾ٘مدٚ بٚدًدتحٔؾو كًَِٝ إن وٕهنٚ

 كًَِٓدٚ ظددم أنّ  هدذا مدـ ٓدرويي وأصدَلً  مًددوم وهق ...فتًدمف أو بحٚلو

 اإلجيدٚد وهدل وطٍٔتٓٚو ظـ خٚرئٚن ٕهن  ـٚن إٕ  بٚدًتحٔؾ أو بٚفقائٛ

َِّؼ ـٚن إذا يُقن إٕ  افًجز أنّ  إذ ؾٔٓٚو فًجز ٓ واإلظدامو  وطٚ،ػ مـ ادتً

و ؾدٚفًغ مدثًَل وطٍٔتٓدٚ فذاكف افًدم أو فذاكفو افقئقد يٌَؾ ـٚن بٖن افَدرةو

اتو ومثِٓٚ إذن فٔس َٕهدٚ ًٚ ؾٔٓٚ إن   كًّع إصقاإلبهٚرو ؾِٔس َٕه

 افًغ. ذ افَْص إن   كًّع إذن و  كرَ ن   كَرو إؾٔٓٚ إ

ــُع     ) ــا ايطــ ــٛ ات ُٖٚــ ــع املٛدــ ــل مُٝــ ــرٟ ٜتعًــ ــٛ ايــ ــح: ٖــ ٚايجايــ

فٌك صٍتٚن كتًَِٚن بجّٔع ادقئقدات كًِدؼ إحٚضدٜ ا( ؾٚفًّع وٚايبضس

ات إصدقات وؽدرهو ؾًٔدّع ِؼ بجّٔدع ادقئدقدًوإُنٚفو ؾٚفًّع كت

شٌحٕٚف وكًٚػ ـًَل مـ إصقات وافذواتو بًّْك أن ـدًَل مْٓدٚ مُْندػ 

 هلل كًٚػ.

أي) وصٍٜ افٌك ـذفؽ كتًِؼ بجّٔع ادقئقدات افذوات وؽرهٚو 

 أن ـًَل مْٓٚ مُْنػ هلل كًٚػ بٌكه.
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......................................................................... 

  افؼح     

 وجيٛ آظتَٚد بٖن إُٓنٚف بٚفًّع ؽر إُٓندٚف بٚفٌكدو وأن

ـًَل مْٓ  ؽر إُنٚف افًِؿووفُؾ حََٜٔ ُيٍدقض ظِّٓدٚ هلل كًدٚػووفٔس 

ًٚ ؾدقق افًِدؿ: بدؾ  إمر ظذ مٚ ًٕٓده مـ أن افٌك ئٍد بٚدندٚهدة وودقح

ٚػ اخلٍٚء وافزيٚدة وافدَْص وؽدر مجٔع صٍٚكف كّٚمٜ ـٚمِٜو يًتحٔؾ ظِٔف كً

 (1)ذفؽ.

 :ٔلمطىع ٔالبضس ثالثٛ تعمقات 

أهندٚ صدٚحلٜ أو أي) إول) كًِؼ صدِقحل ؿدديؿو ومًْدك صدِقحل 

صَلحٔتٓٚو ؾٚفتًِؼ افهِقحل افَديؿ هلٚكغ افهدٍتغ هدق صدَلحٔتٓٚ مْدذ 

 إزل فِتًِؼ بذوات افُٚ،ْٚت وصٍٚ ٚ افقئقديٜ ؾٔ  ٓ يزال.

إجيدٚديو ؾَْدقل ُإٔجدز أي) كْجٔزي حٚدثو ومًْك كْجٔدزي افثٚين)  

و وافتًِددؼ افتْجددزي احلددٚدث هلددٚكغ افهددٍتغ هددق أي) افقددء  ُوِئددد وكددؿَّ

إُنٚف ادُّْٚت بًد وئقدهٚ هب و أو كًَِٓد  بد  يقئدد مدـ ادخِقؿدٚت 

بٚفًٍؾو إذ ظْد وئقد ادًّقع وادٌك يَع افتًِؼ ويّْجزو ؾِذفؽ ـٚن هذا 

 حٚدث. افتْجٔز

                                                 

 (.85) حتٍٜ ادريد )ضًٌٜ دار افُتٛ افًِّٜٔ(إير  (1)
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هق افذي يتًِؼ  جّٔع افقاجبات والائزات وادستحٔلت، : وافرا ع

 .وافُلم ،افًِؿ :ومها

  افؼح     

افثٚفٞ) مـ افتًَِٚت كْجدزي ؿدديؿو وهدق إُندٚف افدذات افًِٔدٜو 

و أي) بهٍٜ افًّع وافٌكو وٓ كًِؼ هل  بدٕٚمقر هب وافهٍٚت افقئقديٜ 

ـهدٍٚت افًدِٛو فًٔدٝ ؿٚ،ّدٜ بٚفدذات بدؾ هدل افًدمٜٔو وٓ آظتٌٚريٜو 

افددذي يدددل ظددذ شددِٛ مددٚ يْٚؾٔددف مىٚبَددٜو ـدد  كَدددمو وـددذفؽ افهددٍٚت 

ؾٓل ظٌٚرة ظـ ؿٔٚم صدٍٚت ادًدٚين بٚفدذاتو ؾٓدل صدٍٚت ثٌقكٔدٜ: ادًْقيٜو

ظدمٜٔ(ـٚفًدٌِٜٔو أي) فُْٓٚ فًٔٝ وئقديٜ ـٚدًٚينو وٓ مددفقهلٚ ظددمل )

 (1)ّراء ادًٚين ـ  شٖٔب إن صٚء اهلل كًٚػ.بؾ هل صٍٚت اظتٌٚريٜ ثٚبتٜ مـ ئ

ٖــٛ ايــرٟ ٜتعًــل مُٝــع    ادًددٚين)) ت( مددـ أؿًددٚم صددٍٚٚايسابــع)

ّ   ايعًِ :ايٛادبات ٚازبا٥صات ٚاملطتهٝالت  ُٖٚا وكًِؼ هدٚكغ  و(ٚايهـال

كًِدؼ إُندٚف ِف  قافهٍتغ بجّٔع افقائٌٚت واجلٚ،زات وادًتحَٔلت ه

ؽر شٌؼ خٍٚء ـ  شٖٔب إن صٚء اهلل كًٚػ  ـافًِؿ بُؾ مًِقم ظذ حََٔتف م

 ظْد كًريػ صٍٜ افًِؿ.

وكًِؼ صٍٜ افَُلم بجّٔع افقائٌٚت واجلدٚ،زات وادًدتحَٔلت هدق 

 كًِؼ دٓفٜو ؾٍٔٓؿ مْف مٚ يتًِؼ بٚفذات افًِٜٔو وافهٍٚت افًْٜٔو وإش ء 

                                                 

 (.1/383ظقن ادريد )إير  (1)
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 .......... ،مع زيادة ظِٔٓا افتل تدل ظذ مًْك ذات :وافهٍات ادًْقية هل

  افؼح     

احلًددْكو وأهنددٚ وائٌددٜو ٓ كٌَددؾ إٓتٍددٚءو وشددٖٔب إن صددٚء اهلل كًددٚػ ظْددد 

 كًريػ صٍٜ افَُلم بًط احلديٞ ظـ هذه افهٍٜ افًئّٜ.

 :ٚفاٟد 

ؽر وائٌٜ ظدذ ادُِدػ: ٕهندٚ مدـ ؽدقامض ظِدؿ  تومًرؾٜ افتًَِٚ

رو وذـدره افندٔيب افَُلمو ـ  َِٕف افنٔيب افزاوي ظدـ افندٔيب ىلّدد افهدٌ

   (1)افنْقاين.

ثؿ كُِؿ ادهْػ رمحف اهلل كًٚػ وًٍْٕٚ بف ظـ افهٍٚت ادًْقيٜو وؿدد 

رهٚ بًد صٍٚت ادًٚين: ٕن افهٍٚت ادًْقيٜ هل ظٌٚرة ظـ ؿٔٚم صٍٚت  أخَّ

ًٚو ؾَٚل رمحف اهلل)  ادًٚين بٚفذاتو ـ  كَدم ؿريٌ

( ٞ ظدذ ؿٔدٚم أي) ( ايـيت تـدٍ عًـ٢ َعٓـ٢ ذات     :ٚايضيات املع١ٜٛٓ ٖـ

ظدذ افدذاتو ؾٚفهدٍٚت ادًْقيدٜ هدل أي) ( َع شٜا ٠ عًٝٗاادًْك بٚفذات )

ظٌٚرة ظـ ؿٔٚم صٍٚت ادًٚين بٚفذات ـ  أشٍِْٚو وؿد كَدم مًْٚ أن صدٍٚت 

ادًٚين هل) ـؾ صٍٜ وئقديٜ ؿٚ،ّٜ بٚفذات مقئٌٜ فف حًُ وواحلُؿ هْٚ هق 

ًٚ وؿٚدرًا ٓ يه  إٓ   هٚفمـ ادًِقم أن آك ادًْقيٜو إذ   افهٍٜ  بُقٕف ظٚد

                                                 

 .(134)افٌٔجقري إير  (1)
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ًٚ وـقٕدف ؿدٚدرًا  إذا ؿٚم بف افًِؿ وافَدرةو وظذ هذا ٓ مًْك فُقٕف كًٚػ ظٚدد

صدٍٚت ادًدٚين  إٓ ؿٔٚم صٍتل افًِؿ وافَدرة بٚفذاتو وافًِؿ وافَدرة مدـ

ـ  هق مًِقمو واحلؼ شٌحٕٚف وكًٚػ ؿد أضِؼ هدذه إشد ء ِف ـتٚبدف وظدذ 

و وذفؽ خىٚبف دـ هق مـ أهؾ افٌِدٜو وادٍٓدقم ِف افٌِدٜ مدـ ^فًٚن ٌٕٔف 

ـِّٜ ظِٔؿ )ذات هلٚ ظِؿ( ومـ ـِّٜ ؿدير )ذات هلٚ ؿدرة(و وآشؿ) ظٌٚرة 

ٜ ؾٓدل) ظٌدٚرة ظدـ افًِدؿ ظـ افذات مـ حٔٞ ؿٚمٝ هبٚ افهٍٜو أمدٚ افهدٍ

وافَدرة دون ٕير إػ افذاتو ؾد٘ن اكهدِٝ افهدٍٜ بٚفدذات ؾٓدل افهدٍٚت 

ًٚ ؿديرًا هق كًِؼ صٍٜ افًِؿ وافَددرة بٚفدذاتو ويتود  ٕادًْقيٜو ؾُق ف ظٚد

 ٚ شٌؼ) ويتِخص 

) أن آكهٚف بٚدًٚين يقئٛ آكهٚف بٚدًْقيٜو وكُقن ادًٚين أوًٓ 

وادًْقيٜ ٓزمٜ فًِّٚينو بًّْك إٔف يِزم  -ظََلً –ٜ ظذ هذا مِزومٜ فًِّْقي

مـ ـقٕف ؿٚدرًا إٔف مقصدقف بٚفَددرةو ـد  يِدزم مدـ اكهدٚؾف بٚفَددرة ـقٕدف 

 .ؿٚدراً 

) يتود  أن افٍدرق بدغ ادًدٚين وادًْقيدٜ هدق) أن ادًدٚين صدٍٚت ثإٔاً 

وئقد صٍٚت متًَِٜ بٚفذات زا،دة ظْٓدٚو وادًْقيدٜ صدٍٚت أي) وئقديٜو 

 وادًْقيٜ   بٚفذاتو ؾٚدًٚين وؿٔٚم صٍٚت ادًٚين  ثٌقت أي) و ٜٜ اظتٌٚريثٌقكٔ
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صٍٚت ثٌقكٜٔ كددل ظدذ مًْدك زا،دد ظدذ افدذاتو وهدق مًْدك وئدقدي ِف 

ؿريٛ مدـ افقئدقدو ؾٚفهدٍٚت ادًْقيدٜ ادًٚين وثٌقب ِف ادًْقيٜو وافثٌقت 

صٍٚت ثٚبتٜ فِذات ٓ مـ حٔٞ أهنٚ ؿٚ،ّٜ بٚفذات ـٚدًدٚين: بدؾ مدـ حٔدٞ 

أهنٚ ظٌٚرة ظـ ؿٔٚم ادًٚين بٚفذاتو وهذا هق ادًتّدو فذا ـٚن آكهدٚف هبدٚ 

ددؾو   َ ٓ يتًَددؾ وئددقد هددذه إٓ أي) ـددٚفٍرع فَلكهددٚف بٚدًددٚين بٚظتٌددٚر افتً

ٍرظٔددٜ  هْددٚ افِددزومو فددذا ـٕٚددٝ ادًْقيددٜ شددٌع صددٍٚت هبددذهو وادَهددقد بٚف

   (1)ـٚدًٚين.

 هذا افذي ذـرٕٚه هق ادًتّد ظْد أهؾ افًـ واجل ظٜ وهق)

أن افهٍٚت  ادًْقيٜ هل ظٌٚرة ظـ ؿٔٚم صٍٚت ادًٚين بٚفذاتو ؾٓدل 

فًٔٝ صٍٚت ؿٚ،ّٜ بذاكف كًٚػ و وهل ِف احلََٜٔ فًٔٝ بهٍٚت: ٕن ؿٔٚم 

ؾ هدل بدت أمر اظتٌٚري وآظتٌٚرات ٓ كًّك صٍٚت حََٜٔ: ادًٚين بٚفذا

ظٌددٚرة ظددـ اإلخٌددٚر بددٖن ادًددٚين ؿٚ،ّددٜ بٚدقصددقفو )وهددق مددذهٛ اإلمددٚم 

إصًري( افذي ؿٚل بٍْل صٍٚت إحقالو وإحقال) مجدع حدٚلو وهدل 

 صٍٜ ٓ جمقدة وٓ مًدومٜ: بؾ واشىٜ بغ ادقئقد وادًدوم.

                                                 

 .(1/415)ظقن ادريد إير  (1)
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 :ٛاخلالص 

 (أن مـ ٍٕك إحقال ـٚإلمٚم إصًري ؿٚل 

ًٚ( هق ؿٔٚم افًِؿ بفو وفٔس هْدٚك صدٍٜ أخدرى   مًْك )ـقٕف كًٚػ ظٚد

 زا،دة ظذ ؿٔٚم افًِؿ ثٚبتٜ ِف خٚرج افدهـ.

 (ومـ أثٌٝ صٍٚت إحقال ـٚفًْقد ؿٚل 

ًٚ( صٍٜ أخرى زا،دة ظدذ ؿٔدٚم افًِدؿ بٚفدذاتو م ًْك )ـقٕف كًٚػ ظٚد

 ًٚ وهددذه افهددٍٜ فًٔددٝ مقئددقدة بٚٓشددتََلل ـٚدًددٚينو وٓ مًدومددٜ ظدددم

ًٚ: بؾ هل واشىٜ بغ ادقئقد وادًدومو حٔٞ   كٌِغ درئدٜ افقئدقدو  سؾ

  (1)و  كْزل إػ مركٌٜ افًدم.

 :ٛوّى 

ُّدٜ مدـ ذـدر افهدٍٚت ادًْقيدٜ إذ ؿد يتًٚءل افقاحد ؾَٔقل) مدٚ احل

 ؿِْٚ أهنٚ اظتٌٚريٜ وهل داخِٜ ِف صٍٚت ادًٚين؟ ؾٚجلقاب)

 أن احلُّٜ ِف ذفؽ أمران)

 إول) ذـر افًَٚ،د ظذ وئف افتٍهٔؾ: ٕن اجلٓؾ ِف افًَٚ،د خىر.

 

                                                 

 .(89) وحتٍٜ ادريد و(418-1/417)ظقن ادريد إير  (1)
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 .وهل شبع صٍات: ـقٕف ؿادرا، مريدًا، ظادًا، حًٔا، شًًّٔا،  هرًا، متُِامً 

  حافؼ     

افثٚين) افرد ظذ ادًتزفٜو ؾ٘هنؿ إُٔروا صٍٚت ادًٚين وؿٚفقا) إٔف كًٚػ 

ؿٚدر بذاكفو مريد بذاكفو ظِٔؿ بذاكفو فُْٓؿ   يٍُروا: ٕهنؿ ؿٚفقا) إٔدف ؿدٚدر 

بذاكف وظِٔؿ بذاكف وؽرهٚ مـ افهدٍٚت ؾٓدؿ وأن إُٔدروا ادًدٚين   يُْدروا 

ومريددد وظددٚ و ؽددر أهنددؿ يَقفددقن  افَٚدريددٜ وؽرهددٚ ؾٓددؿ يَقفددقن إددف ؿددٚدر

  (1)بذاكف.

 ٍٖٕٛحكي ٌف٘ الضفات املع: 

ٖٚٞ ضـبع صـيات: نْٛـ٘ قـا زا      جيٛ أن ًِٕؿ أن افهٍٚت ادًْقيٜ )

صدٍٚت وائٌدٜ فدف كًدٚػ  ( هدلَسٜدًا  عاملًا  حًٝا  مسٝعـًا  بضـريًا  َتهًُـاً   

ًٚ ظددذ مددذهٛ أهددؾ افًددْٜ واجل ظددٜ وادًتزفددٜ وظددذ افَددقل بثٌدد قت إمجٚظدد

 (2)إحقال أو ٍٕٔٓٚ.

 أمٚ حُؿ مـ ٍٕٚهٚ ؾٍٔف كٍهٔؾ)

 إن ٍٕٚهٚ وأثٌٝ مع  ًٚ افٍْل ودهٚ.. ؾٕ٘ف يٍُرو ـّـ ٍٕك ـقٕف ظٚد

 وأثٌٝ ودهٚ وهق ـقٕف ئٚهًَلو كًٚػ اهلل ظـ ذفؽ.

 

                                                 

 .(91) حتٍٜ ادريدإير  (1)

 .(1/416)ظقن ادريد إير  (2)
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  ٕف يٍْل أن يُقن هلل صٍٜ ؿديّٜ ٍٕٚهٚ و  يثٌٝ ودهٚو بًّْك أإن

ًٚو وِف ٍٕددس افقؿددٝ هددق مثٌددٝ ُٕٓنددٚف  يَددٚل هلددٚ افُددقن ظٚددد

إصٔٚء فدف كًدٚػ بذاكدف أزٓ.. ؾدَل بر ِف ذفدؽ: ٕن احلدؼ ٍٕدل 

   (1)صٍٚت إحقال ـ  كَدم.

 :ٌ٘حكي وَ ٌفٜ صفات املعا 

 كٍهٔؾ) فأمٚ صٍٚت ادًٚين ؾ٘ن ٍٕٚهٚ ؾٍٔو

  إن ٍٕددك زيٚد ددٚ ظددذ افددذات مددع إثٌددٚت أحُٚمٓددٚ هلل.. ؾدد٘ن ذفددؽ

 مقئٛ فًٍِؼ وافًٔٚذ بٚهلل.

 .إن ٍٕٚهٚ مع إثٌٚت أودادهٚ.. ؾٕ٘ف يٍُر وافًٔٚذ بٚهلل 

 :ٛوطأل 

وهدل افتدل كًدّك –مذهٛ أهؾ افًدْٜ واجل ظدٜ أن صدٍٚت ادًدٚين 

ؽر افدذات ـد  فًٔٝ هل ظغ افذات ـ  كَدم و وفًٔٝ  -بهٍٚت افذات

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ....... ثددددددؿ صددددددٍٚت افددددددذات

 

 فًٔددددٝ بٌددددر أو بًددددغ افددددذات

  

                                                 

 .(125)و وافٌٔجقري (1/416)ظقن ادريد إير  (1)
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فًٔٝ ؽرًا أي) وادًْك) أن صٍٚت افذات فًٔٝ بٌر افذات اإلهلٜٔ 

ًٚو ٓ مىِددؼ افٌددرو حََٔتٓددٚ ؽددر حََٔددٜ افددذاتو فُْٓددٚ أن ؾددَل يْددِٚف  مٍُْدد

 فًٔٝ مٍُْٜ ظـ افذات: بؾ هل ؿٚ،ّٜ بٚفذات.

ًٚ بًغ افذات: ٕن حَٚ،َٓٚ ختٚفػ حََٜٔ  وفًٔٝ صٍٚت افذات أيو

ًٚو بورة خمٚفٍٜ افهٍٜ فِهدٍٜو  افذاتو ؾٓل صٍٚت مٌٚيرة فِذات مٍٓقم

ٚل أن يَدقم افقصدػ ـّخٚفٍٜ افَددرة فًِِدؿو فُْٓدٚ ؿٚ،ّدٜ بٚفدذاتو إذ ىلد

وفًٔدٝ  بًٍْفو وهل وائٌدٜ فًٍْدٓٚو مثدؾ وئدقب افدذات ـد  هدق احلدؼو

 (1) ُْٜ ِف ذا ٚ وائٌٜ فٌرهٚ بًٌٛ اؿتوٚء افذات هلٚ.

وفق ـٕٚٝ صٍٚت افذات هل ظغ افذات.. فِدزم ذفدؽ كًددد افدذات 

 تًدد ٕقع افهٍٚت ـٚفًِؿ وافَدرة واإلرادة وؽرهٚ.بأي) بتًدد افهٍٚتو 

ِؿ أن مذهٛ أهؾ افًدْٜ أن ؿٚل  ًُ ِف ذح افهٚوي ظذ اجلقهرة)))ؾ

ًٚ ٓ  -ظذ افذاتأي) –صٍٚت افذات زا،دة ظِٔٓٚ  ؿٚ،ّٜ هبٚو ٓزمٜ هلٚ فزومد

يٌَؾ إٍُٓٚكو ؾٓل دا،ّٜ افقئقد مًتحِٜٔ افًدمو ؾٓدق حدل بحٔدٚةو ظدٚ  

 (2)بًِؿو ؿٚدر بَدرةو وهُذا(( اهد.

                                                 

 .(1/419)ظقن ادريد إير  (1)

 .(192) ةذح افهٚوي ظذ اجلقهر (2)
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))ؾّددذهٛ أهددؾ افًددْٜ أن صددٍٚت افددذات  )(هدايددٜ ادريددد)وؿددٚل ِف 

ًٚ ٓ يٌَدؾ إٍٓهدٚلو ؾٓدل دا،ّدٜ  زا،دة ظِٔٓدٚو ؿٚ،ّدٜ هبدٚو ٓزمدٜ هلدٚ فزومد

 (1)افقئقدو مًتحِٜٔ افًدم(( اهد.

ؽدرو بًّْدك أهندٚ  وخرج بهٍٚت افدذات.. افهدٍٚت افًدٌِٜٔو ؾ٘هندٚ

صددٍٚت كٍْددل إودددادو أي) فًٔددٝ ؿٚ،ّددٜ بددف كًددٚػ: ٕهنددٚ أمددقر ظدمٔددٜو 

افدذات:  ذوخرج ـذفؽ افهٍٜ افًٍْٜٔ وهل افقئقدو ؾ٘هنٚ فًٔٝ زا،دة ظ

بؾ هل ظغ ادقئقدو وخرج ـدذفؽ صدٍٚت إؾًدٚل ـٚإلحٔدٚء واإلمٚكدٜو 

ًٚ بًّْك أهنٚ مٍُْٜ و إذ هل) كًَِٚت افَ درة افتْجٔزيٜ احلٚدثدٜ ؾ٘هنٚ ؽر أيو

 ـ  شٖٔب بٔٚهنٚ إن صٚء اهلل كًٚػ.

وذـر ـؾ ذفؽ ردًا ظذ مـ متًؽ بنٌٓتغ ابتٌٚء ٍٕل صٍٚت افذاتو 

 ومهٚ)

  ٜإمٚ أن كُدقن ؿديّدٜ  -وهل صٍٚت افذات–أن افهٍٚت افقئقدي

أو حٚدثٜو ؾ٘ن ـٕٚٝ ؿديّٜ.. فزم كًدد افَدمٚءو وهق ـٍدر ب٘مجدٚع 

 ادًِّغ.

 

                                                 

 .(43)هدايٜ ادريد  (1)
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  ٚوإن ـٕٚٝ حٚدثٜ.. فزم ؿٔٚم احلقادث بذاكف كًٚػو وفزم خِدقه مْٓد

إن فزم ؿٔٚم احلقادث بدف كًدٚػ ؾد٘ن ذفدؽ يِدزم إٔدف أي) ِف إزلو 

ًٚ مْٓٚ ِف إزلو وهذا بٚضؾ.   ـٚن خٚفٔ

بف كًدٚػ بٖٕدف صدٍٚكف  ؿٔٚم احلقادثافثٕٜٚٔ وهل صٌٜٓ ٜٓ نٌافؾُرد ظذ 

 ؿديّٜ ـ  شٔتٌغ فْٚ ظْد افَُلم ظـ افهٍٚت افقائٌٜ.

ؾٌَٔٝ صٌٜٓ كًدد افَدمٚءو ْٕٕدٚ ؿِْدٚ أن صدٍٚكف ؿديّدٜو ؾُدٚن افدرد 

 ظِٔٓٚ هق)

أن صٍٚت افذات فًٔٝ بٌر افذاتو بدؾ ؿٚ،ّدٜ بٚفدذاتو وإٕد  يِدزم 

ؿٚ،ّدٜ بًٍْدٓٚ ٓ بٚفدذاتو أمدٚ وؿدد ثٌدٝ ؿٔٚمٓدٚ  افتًدد فق ـٕٚٝ ـؾ صدٍٜ

ًٚ -بٚفددذات  ؾددَل كًدددد: ٕن افٌددريـ مهددٚ  -حٔددٞ أهنددٚ فًٔددٝ ؽددرًا مٍُْدد

ٔخر ِف افقئقدو بحٔٞ يتهقر وئقد ادٍٓقمٚن افِذان يٍْؽ أحدمهٚ ظـ ا

أحدددمهٚ دون أخددرو وفُددقن افهددٍٚت ؽددرًا بددٚدًْك افددذي كَدددم.. وؿددع 

إػ افهدٍٚت ٕحق))ـدؾ رء كقاودع فَدركدف(و افتًٚم  ب٘وٚؾٜ مٚ فِذات 

 وادراد ـؾ رء كقاوع فذاكف ٕئؾ ؿدركفو وإٓ ؾًٌٚدة جمرد افهٍٚت ـٍرو 
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تهددٍٜ وظٌددٚدة جمددرد افددذات ؾًددؼو وافَددقل ادًددتَٔؿ هددق ظٌددٚدة افددذات اد

   (1)بٚفهٍٚت.

 :ٚفاٟد 

 (2)افهٍٚت إمٚ)

 ظغ افذاتو وهل افهٍٜ افًٍْٜٔ. -1

ؽددر افددذاتو وهددل افًددٌِٜٔ وافًٍِٔددٜو ؾٚفًددٌِٜٔ فُددقن مدددفقهلٚ  -2

ًٚو وافًٍِٜٔ حلدوثٓٚو ـ  كَدم وـ  شٖٔب إيوٚحٓٚ أـثدر إن  ظدم

 صٚء اهلل كًٚػ. 

 .ٓ ظغ افذات وٓ ؽرهٚو وهل وئقديٜو وكًّك بٚدًٚين -3

ٓ ظددغ افددذاتو وٓ ؽرهددٚ ـددذفؽو وهددل اظتٌٚريددٜ وكًددّك  -4

 مًْقيٜ.

صددٍٚت ئٚمًددٜ وهددل) افًددزة واجلددَلل واجلدد ل وافٌْددك وٕحددق  -5

  ذفؽو ؾٓل ِف افذات وـؾ افهٍٚت.

 

             

                                                 

 .(1/411)ظقن ادريد إير  (1)

 .(194-193) ذح افهٚويإير  (2)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

118 

 افدرس اخلامسة

 دم مًْك افقجقد وافَدم دم حؼ اهلل وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

متحَـؼ ثا ـت دم ذاتـف ٓ  قاشـىة  ػومًْك افقجقد دم حؼ اهلل شبحإف وتًا

 ................................................................... ،رء

  افؼح     

 الدزع اخلاوطٛ

 يف وعٍٜ الٕدٕد ٔالقدً يف حق اهلل ٔالدلٗن عمٜ ذلك

َتهكل ثابـ   ) إٔف( هقَٚع٢ٓ ايٛدٛ  يف حل اهلل ضبهاْ٘ ٚتعازي)

أن وئددقده كًددٚػ متحَددؼ وثٚبددٝ فذاكددف ٓ  ي)( أضــط١ غــ٤ٞيف ذاتــ٘ ال بٛا

وئقد ذابو بًّْك أن افٌر فٔس مٗثرًا ِف وئقده كًدٚػو وفدٔس أي) فًِٜو 

ادددراد أن افددذات أثددرت ِف ًٍٕددٓٚ إذ ٓ يَددقل بددف ظٚؿددؾو وأمددٚ افقئددقد ؽددر 

 افذاب ـقئقدٕٚ ؾٓق بًٍِف كًٚػ.

قصدػ هبدٚ ظدذ ٍٕدس ؾٚفقئقد افذاب هق صٍٜ ًٍٕدٜٔ ثٌقكٔدٜ يددل اف

 افذات دون مًْك زا،د ظِٔٓٚ. 

 ؾخرج بَقفْٚ )ثٌقكٜٔ( افهٍٚت افًٌِٜٔو ؾٓل كٍْل ظْٓٚ أودادهٚ.

وخرج بَقفْٚ )ظذ ٍٕس افذات( صٍٚت ادًٚينو ؾ٘هنٚ كدل ظذ مًْك 

 ٓ ظذ افذات.

 وخرج بَقفْٚ )دون مًْك زا،د ظِٔٓٚ( افهٍٚت ادًْقيٜ.
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 .وٓ أيـ، مـ ؽر ـٔػ
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(: ٕن افٍُٜٔٔ كَتيضد اجلًدّٜٔ وهدق َٔ غري نٝفووئقده كًٚػ )

بدـ حئدك ؿٚل)))ـْدٚ ظْدد مٚفدؽ بدـ  ىلٚل ِف حَف كًٚػو وروى اإلمٚم حئك

 {١ طق:  } چڈ     ژ  ژ  ڑچ إٔسو ؾجٚء رئؾ ؾَٚل) يٚ أبٚ ظٌداهلل 

 و ؾُٔػ اشتقى؟

َحَودٚءؿٚل) ؾدٖضرق مٚفدؽ حتدك ظدَله  دَرقافْ  َأْي  – افر  ـْ  ًَ ة ِمد ددَّ  و افنِّ

َثر ـْ ك َمٚ َوَأ َّّ ًَ ك َظَرق بِفِ  ُي َّّ ثدؿ ؿدٚل) آشدتقاء ؽدر جمٓدقلو وافُٔدػ  -احْلُ

وائٛو وافًٗال ظْف بدظٜو ومٚ  -بٚٓشتقاءأي) –ؽر مًَقلو واإلي ن بف 

ًٚو ؾٖمر بف أن خيرج((   . أخرئف افٌَٔٓل ِف إش ء وافهٍٚتأراك إٓ مٌتدظ

ٔ  ـٔػ )بَلووئقده كًٚػ  مُٚن ؾدَل يًدٖل ظْدف  مـ ؽرأي) ( ٚال أٜـ

بٖيـ: ٕٕف كًٚػ مقئقد ؿٌؾ خِؼ افزمٚن وادُدٚنو وهدق أن ظدذ مدٚ ظِٔدف 

ـدٚنو واظتَددٚد أن اهلل ِف ئٓددٜ أو ِف مُددٚن مدـ إمددٚــ افتددل خَِٓددٚ.. هددق 

ظَٔدة بٚضِٜو ويتًّؽ افُثر مـ اجلِٓدٜ هبدذه افًَٔددة مًدتدفغ بحدديٞ 

ؾٔٓٚ أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ شدٖل اجلٚريدٜ ؾَدٚل)  اجلٚريٜووافتل

))أيددـ اهلل((. هددذه افروايددٜ مددع صددحتٓٚ إٓ أن ِف فٍيٓددٚ اوددىرابو وؿددد 

 وردت بٖفٍٚظ ظديدةو ؾّـ ذفؽ)
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ـْ  ِدلَّ  َأَكدك َرُئًَل  َأنَّ   ةَ ُهَرْيرَ  َأِك  َظ ْٔدفِ  اهلل َصدذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ٍٜ  َوَشد  بَِجِٚرَيد

ٍٜ  َشْقَداءَ  َّٔ
ِّ َٚل  َأْظَج ََ ٍٜ  ِظْتَؼ  َظَعَّ  إِنَّ اهلل  َرُشقَل  َيٚ )َؾ ٌَ ٍٜ  َرَؿ ِمَْ ْٗ َٚل  وُم ََ  َرُشقُل  هَلَٚ َؾ

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َِ َِّؿَ اهلل َظ ـَ )))َوَش ََٖصَٚرْت ((واهلل َأْي   إَِػ  َؾ
ِ
َ ء ًَّ ٚ اف َٓ

ًِ
ٌَ ِٜ  بِِْ٘صد ٌََّٚب د ًَّ  واف

َٚل  ََ ـْ )))هَلَٚ َؾ ا َم َٕ ََٖصَٚرْت  ((َأ ٚ َؾ َٓ
ًِ
ٌَ ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقلِ  إَِػ  بِِْ٘ص َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشد

  َوإَِػ 
ِ
َ ء ًَّ َٝ  َأْي  واف د ْٕ دَٚل  واهلل  َرُشدقُل  َأ ََ ـاأ)))َؾ َٓ َْ

أخرئدف اإلمدٚم أمحدد وأبدق ((  َْظتِ

 .داود

ْٔدِ  ـْ ظَ وَ  ٌَ ـِ اهلل  ُظ ٌْدِ  ْب ـْ اهلل  َظ ـْ  َرُئؾٍ  َظ َْٕهٚرِ  ِم َ ْٕ فُ  ا َّٕ ٍٜ  َئٚءَ  َأ ََٖمد  َشدْقَداءَ  بِ

ًٜ  َظَعَّ  إِنَّ اهلل  َرُشقَل  َيٚ )ََوَؿٚل ٌَ ًٜ  َرَؿ ِمَْ ْٗ َٝ  َؾِ٘نْ  وُم ْْ ًٜ  َهِذهِ  َكَرى ـُ ِمَْ ْٗ ٚ ُم َٓ ُت َْ  و؟َأْظَت

ددَٚل  ََ َِ  اهلل َصددذَّ اهلل  َرُشددقُل  هَلَددٚ َؾ َِّؿَ  ْٔددفِ َظ ـَ )))َوَشدد ِدي َٓ ٓ   إَِفــفَ  َٓ  َأنْ  َأَتْنــ  ((اهلل إِ

 ْٝ ؿْ  )َؿَٚف ًَ ـَ )))َؿدَٚل  َٕ ِدي َٓ ْٝ  ((اهلل َرُشـقُل  َأنِّ  َأَتْنـ دؿْ  )َؿَٚفد ًَ ِمِْغَ )))َؿدَٚل  َٕ ْٗ  َأُتـ

ِث  ًْ َد   ِاْفَب ًْ ْٝ  ((اْدَْقِت  َ  ؿْ  )َؿَٚف ًَ ا)))َؿَٚل  َٕ َٓ َْ
 . أخرئف اإلمٚم أمحد(( َأْظتِ

ـْ وَ  َٜ  ِك أَ  َظ َّ َِ ـِ  َش يدِ  َظ ِ فُ  َأنَّ  افؼَّ ْٝ  ُأمَّ تَِؼ  َأنْ  َأْوَص ًْ ٚ ُي َٓ ًٜ  َظْْ ٌَ ًٜ  َرَؿ ِمَْد ْٗ  وُم

ََٖل  ًَ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقَل  َؾ َِ َِّؿَ اهلل َظ ـْ  َوَش َٚل  وَذفَِؽ  َظ ََ ٌٜ  ِظِْْدي )َؾ  َشدْقَداءُ  َئِٚرَي

ٌٜ  َأوْ  َّٔ ٚ ُٕقبِ َٓ َُ
َْٖظتِ دَٚل  و؟َؾ ََ ـا اْئـِت )))َؾ َٚؾد ((هِبَ دَٚل  وَؾَجدَٚءْت  َدَظْقُ َ ََ ـْ )))هَلَدٚ َؾ  َمـ

ِؽ  ْٝ  ((َر   ـْ )))َؿَٚل  واهلل  )َؿَٚف ا َم َٕ ْٝ  ((؟َأ َٚف ََ َٝ  )َؾ ْٕ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َأ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ا)))َؿَٚل  َوَش َٓ َْ
َا َأْظتِ  َ ِمَْةٌ  َؾِ٘ ْٗ  . أخرئف اإلمٚم أمحد(( ُم
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ؾٓذه افروايٜ ـِٓٚ خمٚفٍٜ ِف فٍيٓٚ فٍِظ )أيـ اهلل(و وادقاؾدؼ هلدٚ مْٓدٚ 

ؾٔٓٚ أهنٚ أصٚرة ؾَط و  كتُِؿو ؾ  ِف هذه افروايٚت هق افهحٔ : ٕٕف صذ 

وبدف صدذ  اهلل ظِٔف وشِؿ ظِّْٚ أن افدخقل إػ اإلشَلم بٚإلي ن بٚهلل كًدٚػ

ظِٔف وشِؿو وبنٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن ىلّدًا رشقل اهللو وفٔس بٚظتَٚد 

أن اهلل ِف افً ءو وفذفؽ فدق اظتَدد افُدٚؾر أن اهلل ِف افًد ء   يُدـ مٗمْدٚو 

وإػ هذا ذهٛ أهؾ افًِؿ  ٚ يدل ظذ أن هذه افروايٜ أي) روايدٜ )أيدـ اهلل( 

 ن أن يًتَدد افُدٚؾر أن اهلل ِف افًد ءو ؾٔٓٚ اودىراب: وإٓ فُدٚن مدـ اإليد

ًٚ ٓ يٍَف مًْك افتجًٔؿ.. ُأـتٍل بذفؽ مْف ـ  ِف حدديٞ  ًٕؿو فق ـٚن ظٚمٔ

   اجلٚريٜو ؿٚل ظّدة احلٍٚظ احلٚؾظ ابـ حجدر افًًدََلين ِف )ؾدت  افٌدٚري()

   ..افًد ء ِف افدذي ٓإ افدف ٓ افٔٓدقد مدـ افتجًٔؿ إػ يًْٛ مـ ؿٚل وفق)

 مْدف ؾُٔتٍدك وافتجًدٔؿ مًْدك يٍَدف ٓ ظٚمٔٚ ـٚن نإ ٓإ وـذفؽ ٚمٗمْ يُـ

 مٗمْدٜ إٔٝ شِؿ و ظِٔف اهلل صذ افٌْل شٖهلٚ افتل اجلٚريٜ ؿهٜ ِف ـ  بذفؽ

 (1).( اهدمٗمْٜ هنٚ٘ؾ اظتَٓٚ )ؾَٚل وافً ء ِف )ؿٚفٝ اهلل ؾٖيـ )ؿٚل ًٕؿ )ؿٚفٝ

اجلٚريٜ ـٕٚٝ  ؾٔدل ـَلم احلٚؾظ ظذ أن ؿقل )أيـ اهلل( ىلّقل ظذ أن

 َّٔ  إي ٕٚ   افً ء ٓ يثٌٝ  أن اهلل ِف  ؾٚظتَٚد وإٓ افتجًٔؿو كٍَف مًْك   ٜ ٓظٚم

                                                 

 .(13/413)  ذح صحٔ  افٌخٚري )ضًٌٜ ادُتٛ اجلٚمًل احلديٞ( ؾت  افٌٚري (1)
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 ًٚ و وؿد ـٚن ؾرظقن يًتَد أن اهلل ِف افً ء ؾُٚن مـ أهؾ هذا وٓ يٍْل ذـ

 ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گچ آظتَٚد افٌٚضؾو ؿٚل كًٚػ) 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

و ورب  ؿٚل ادخٚفػ إن ؾرظقن   يًتَد ذفؽو {٣٤ – ٣٢غافر  } چں

ْبُتؿ إٔتؿو وافدفٔؾ ظذ ذفؽ  وـّذب بٚظتَٚد إٔف كًٚػ ِف افً ء مثؾ مٚ ـذَّ

مراده ـٚذبٚ ِف وئقد  و ؾٚجلقاب ظذ ذفؽ أنچڱ  ڱ  ںچ  ؿقفف

إفف ؽريو أمٚ آظتَٚد إول ؾٓق مقئقد فديف أي إٔف يًتَد أن اهلل فق ـٚن 

مقئقدًا ؾٕ٘ف شُٔقن ِف افً ءو فُْف مُذب أصَل بقئقده بدفٔؾ ؿقفف 

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  چ  كًٚػ ِف أيٜ إخرى)

 ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      

 .{٣٢انمصص  } چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

وؿد بغَّ أهؾ افًِؿ مًْك ؿقفف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ِف روايدٜ )أيدـ  

 حًدغ بدـ أمحدد بدـ مقشدك بـ أمحد بـ ىلّقد ىلّد أبقاهلل(و  ؾَٚل افنٔيب 

ِف ذحدف فًدْـ أك  (هدد855)  ادتدق ) افًْٔدك افدديـ بدر احلٍْك افٌٔتٚبك

 اهلل   صذ افٌْل  ؾَٚل) أي " اهلُل أيـ) ؾََٚل  ") ؿقفف احلديٞ))  داود ظْد ذـر
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َٛ  أن صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ أراد إٕ  ؟اهلل أيـ) ظْٓٚ شٚ،َلَ  ظِٔف وشِؿ  َيتىِد

ٌَٓددٚ ُمقحدددةو أهنددٚ ظددذ دفددَٔلَ   ظَلمددٚت مددـ إذ ؿهدددهٚ: ٓددؿيٍ بدد  ؾخٚض

 افتدل افًدرب ٕن احلقا،ٟ: وضِٛ افدظٚء ظْد افً ء إػ افتقئفُ ) ادقحديـ

 ؾدٖرادَ  افْدرانو مدـ وافًجدؿ إصدْٚمو مدـ حقا،جٓدٚ كىِٛ إصْٚمَ  كًٌدُ 

 آمدـ؟ مدـ مجِدٜ مدـ هدل هدؾ ُمًتَددهٚ ظدـ افُندَػ  صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ

 َوْئدفُ  إٕد ) وؿٔدؾ. ادقحدديـ ظْد ادَهقدة اجلٜٓ وهل افً ءو إػ ؾٖصٚرت

 إػ وإصدٚر ٚ افٌدٚريو ئدَلل مدـ َيًتَُده ظ  ُشٗال هٚهْٚ " أيـ " بد افًٗالِ 

 افًٌُٜ أن ـ  افداظغ ؿٌِٜ وافً ء ًٍٕٓٚو ِف كًٚػ ئَلفتف ظـ إخٌٚر افً ء

   ؾٔٓدٚو ؿدركدف ئِدٝ اهلل أن ظدذ افًٌُدٜ اشتٌَُٚل  َيدل   ؾُ  ادهِغو ؿٌِٜ

 ( اهد.ؾٔف وَئؾَّ  َظزَّ  اهلل أن ظذ واإلصٚرة افً ء إػ افتقئف يدل

)  َوَؿْقُفدفُ  ِف )ادْتَدك ذح ادقضدٖ()) افٌدٚئل افقفٔدد أبدق اإلمٚموؿٚل 

 ِٜ َِْجِٚرَي ـَ  فِ ْٝ  ؟اهلل  َأْيد َٚفد ََ   ِِف )  َؾ
ِ
دَ ء ًَّ دٚ اف َٓ َِّ ًَ فُ  ُكِريددُ  َف ٍَ ُِقّ  َوْصد ًُ  َوبِدَذفَِؽ  وِبِدْٚف

ؾ   ُيقَصُػ  فُ  ـْ مَ  ـُ ُٕ ْٖ ُِقّ  َص ًُ ُٚل  ُواْف ََ ُٔ ٚنُ  َؾ َُ   ِِف  ُؾََلنِ  َم
ِ
دَ ء ًَّ َْدك اف ًْ َّ دقِّ  بِ ُِ  َحٚفِدفِ  ُظ

تِفِ  ًَ ؾِفِ  َوِرْؾ  ( اهد.َوَذَ

 وؿٚل اإلمٚم افًٔقضل ِف ذحف فًدْـ أك داود ظْدد ذح احلدديٞ)

ـَ ) َْٚهُ  ِؿَٔؾ و (اهلل  َأْي ًْ ٜ  َأيِّ  ِِف  )َم َٓ ف ِئ ق  َيَتَقئَّ ُٓ َٚػ   اهللِ إَِػ   نَ اْدَُتَقئِّ ًَ   )َوَؿْقهلَٚ وَك
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ددَ ء ِِف ) ًَّ ددٜ ِِف  )َأْي و ( اف َٓ ددَ ء ِئ ًَّ ددقنَ  اف ُٓ ددقب َيَتَقئَّ ُِ ِرَؾددٜ َواْدَْى ًْ ف َأنْ  َم ددَسِ ًْ  َك

َٚػ  بُِقُئقِدهِ  ًَ ٜ ٌَٚتإِثْ  َٓ  َك َٓ ِقيض َوِؿَٔؾ  اجْلِ ٍْ َِؿُ  افتَّ  ( اهد.َأْش

وؿددٚل اإلمددٚم ىلٔددل افددديـ أبددق زـريددٚ حئددك بددـ ذف افْددقوي ِف ذحددف 

ًٚ فِحدؼ كًدٚػ ظدـ ادُدٚن  ًٚ مًْدك افروايدٜ ومْزهد فهحٔ  اإلمٚم مًِؿ مٌْٔ

ْٔفِ  اهللَّ َصذَّ  َؿْقفف واجلٜٓ)) َِ َِّؿَ  َظ ـَ ) )  َوَش ْٝ  ؟ اهللَّ َأْي دَ ء ِِف  َؿَٚف ًَّ ـْ )  َؿدَٚل  اف  َمد

ٚ َٕ ْٝ  ؟ َأ َٝ )  َؿَٚف ْٕ ٚ)  َؿَٚل  اهللَّ َرُشقل َأ َٓ َْ
َٚ َأْظتِ ِمَْٜ َؾ٘هِنَّ ْٗ  .( ُم

ـْ  احْلَدِديٞ َهَذا ٚت َأَحِٚديدٞ ِمد ٍَ د دٚ و افهِّ َٓ ٌَٚنِ  َوؾِٔ مَ  َمدْذَه ددَّ ََ رمَهدٚ َك ـْ  ِذ

ات َتٚب ِِف  َمرَّ
يَ ن ـِ  . اإْلِ

يَ ن)  َأَحدمَها  ـْ  بِفِ  اإْلِ َْٚهُ  ِِف  َخْقض َؽْر  ِم ًْ ٚد َمعَ  و َم ََ دَٚػ  اهللَّ َأنَّ  اِْظتِ ًَ  َك

َْٔس  فِ  َف
ِِ ْث ِّ ء ـَ ـْ  َوَكِْْزهيف َرْ ُِقَؿٚت ِشَ ت َظ  . اْدَْخ

ِْٖويِف )َوافث اِن   ِِٔؼ بَِ   َك ـْ  و بِفِ  َي َّ َذا َؿَٚل  َؾ ٚنَ )  َؿَٚل  هِبَ  و اِْمتَِحٚهنَدٚ اْدُدَراد ـَ

دَ  ِهَل  َهْؾ  رّ  ةُمَقحِّ
َِ َٖنَّ  ُك ر اخْلَٚفِؼ بِ ٚل اْدَُدبِّ ًَّ ٍَ دِذي َوُهدقَ  و َوْحدده اهللَّ ُهقَ  اْف  إَِذا افَّ

اِظل َدَظٚهُ  ٌََؾ  افدَّ َْ دَ ء اِْشدَت ًَّ دَ   اف ٌََؾ  اْدَُهدعِّ  َصدذَّ  إَِذا ـَ َْ ٌَدٜ اِْشدَت ًْ َُ َْٔس  ؟ اْف  َوَفد

فُ  : َذفَِؽ  َّٕ َ دَ ء ِِف  ُمَْْحِك  ِٕ ًَّ دَ   اف دفُ  ـَ َّٕ َْٔس  َأ دا َفد دٜ ِِف  ُمَْْحِكً َٓ ٌَدٜ ِئ ًْ َُ  َبدْؾ  و اْف

َنَّ  َذفَِؽ  َ ء ِٕ ًَّ ٜ اف َِ ٌْ اِظغَ  ِؿ َ   و افدَّ ٌَٜ َأنَّ  ـَ ًْ َُ ٜ اْف َِ ٌْ ِِّغَ  ِؿ ـْ  ِهَل  َأوْ  و اْدَُه ٌََدة ِم   َظ
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َْوَثٚن ْٕ ـَ  ا ٚبِِدي ًَ تِل فأِْلَْوَثٚنِ  اْف َِ َّ  و َأْيِدهيؿْ  َبْغ  افَّ ْٝ  َؾ َ ء ِِف )  َؿَٚف ًَّ ؿَ  و اف
ِِ َدٚ َظ  َأهنَّ

ددَدة ْٝ  ُمَقحِّ دد ًَ ْٔ ددٚيِض  َؿددَٚل .  فأِْلَْوَثددٚنِ  َظٚبِددَدة َوَف ََ َٔددٚض اْف  َبددْغ  ِخددََلف َٓ )  ِظ

غَ  ِّ ِِ دد ًْ ٌَددٜ اْدُ
ددٔٓٓؿْ  َؿٚضِ َِ ثٓؿْ  َؾ ِِّّٓؿْ  َوىُلَدددِّ َُ ددٚرهؿْ  َوُمددَت ُٕيَّ دددهؿْ  َو ِِّ ََ  َأنَّ  َوُم

ددَقاِهر رِ  اْفددَقاِرَدة افيَّ ـْ ددَٚػ  اهللَّ بِددِذ ًَ ددَ ء ِِف  َك ًَّ ْقفِددفِ  اف ََ ددَٚػ  ـَ ًَ ڄ  ڄ  ڃ  چ )  َك

َْٕحدقه {١٢انًهق:   } چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ْٝ  َو د ًَ ْٔ  َبدْؾ  و َطِٚهرَهدٚ َظدَذ  َف

َفٜ َٖوَّ ـْ  و مَجًِٔٓؿْ  ِظْْد ُمَت َّ ٌَِٚت  َؿَٚل  َؾ ٜ بِِْ٘ث َٓ ـْ  َؾْقق ِئ ِديدد َؽْر  ِم َٓ  حَتْ ِٔٔدػ َو ُْ  َك

ـْ  ثِغَ  ِم ٚء اْدَُحدِّ َٓ ََ ٍُ غَ  َواْف ِّ ِِّ َُ َل  َواْدَُت َٖوَّ َ ء ِِف )  َك ًَّ َ ء َظَذ )  َأْي  و اف ًَّ ـْ  و اف  َوَمد

ـْ  َؿَٚل  ٚء ِم دغَ  افْ يَّدٚر َدمْهَ ِّ ِِّ َُ د افتَِّْْزيدف َوَأْصدَحٚب َواْدَُت ٍْ  َواْشدتَِحَٚفٜ احْلَددّ  ِل بَِْ

ٜ َٓ ف ِِف  اجْلِ َّ ٌَْحٕٚف َح َٚػ  ُش ًَ ُفقَهدٚ َوَك َٖوَّ ِْٖويََلت َك ِٛ  َكد د ًَ َتَودَٚهٚ بَِح َْ درَ  و ُم ـَ  َوَذ

ٌََؼ  َمٚ َْٕحق َٝ  َوَيٚ)  َؿَٚل .  َش ْٔ ِري َف ًْ ِذي َمٚ ِص دَّْٜ َأْهؾ مَجَعَ  افَّ  ً ِّٓدؿْ  َوَأحْلَدَؼ  اف  ـُ

ٚك ُوُئقب َظَذ  ًَ ْم ـْ  اإْلِ ر َظ ُْ ٍِ ات ِِف  اْف َ   افذَّ ُتقا و ُأِمُروا ـَ َُ َرةِ  َوَش دؾ حِلِ َْ ًَ  اْف

قا و َُ ٍَ ِريؿ َظَذ  َواكَّ ِٔٔػ حَتْ ُْ ُِٔؾ افتَّ ـْ  َذفَِؽ  َوَأنَّ  و َوافتَّْن ٚـٓؿْ  ُوُؿقؾٓؿْ  ِم ًَ  َوإِْم

تدف ُهدقَ  َبْؾ  و افتَّْقِحٔد ِِف  َؿِٚدح َوَؽْر  و َواْدَْقُئقَدة اْفُقُئقد ِِف  َصٚكّ  َؽْر  ََ ٔ َِ  و َح

َٚمَ   ُثؿَّ  ًَ ًْوٓؿْ  َك ٌَِٚت  َب ٜ بِِْ٘ث َٓ ًٔٚ اجْلِ ـْ  َخِٚص دُٚم  َهدَذا ِمْثدؾ ِم ًَ  َبدْغ  َوَهدْؾ  و افتَّ

ِٔٔػ ُْ ٌَٚت افتَّ ٚت َوإِْث َٓ ـْ  ؟ َؾْرق اجْلِ ُِ فُ  َمٚ إِْضََلق َف ََ َِ ع َأْض ْ ـْ  افؼَّ فُ  ِم َّٕ ِٚهر َأ ََ  اْف

ٌَٚده  َؾْقق فُ  و ِظ َّٕ ْرش  َظَذ  اِْشَتَقى َوَأ ًَ ؽ  َمعَ  و اْف  ً َّ ِٜ  افتَّ َي ْٔ ٜ بِٚ ًَ   فِِتَِّْْزيفِ   اجْلَِٚم
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 ّ عِّ ُُ دِذي اْف دقل ِِف  َيِهدّ   َٓ  افَّ َُ ًْ دَٚػ  َؿْقفدف َوُهدقَ  و َؽدْره اْدَ ًَ ٺ  ٿ        چ )  َك

ٜ {١١انشىري  } چٿ َّ ـْ  ِظْه َ
فُ  دِ ََ َٚػ  اهلُل َوؾَّ ًَ ََلم َوَهَذا و َك ٚيِض  ـَ ََ  َرمِحَفُ  اْف

َٚػ  اهلُل ًَ  ( اهد.َك

ورب  اشتدل مـ يًتَد هذا آظتَدٚد افٌٚضدؾ بدًٌض أيدٚت افتدل   يٍٓد و 

ـددد  و {١٢انًهققق:  } چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ ـَقفدددف كًدددٚػ 

افْددقويو وفٌٔددٚن ذفددؽ ٕددقرد مددٚ ذـددره أهددؾ افتًٍددر  كَدددم ِف ـددَلم اإلمددٚم

ادتخههغ ِف هذا افٍدـ مدـ ذح فميدٜ فٔتٌدغ ادًْدك افهدحٔ  وكدْجع 

 شحٚبٜ افقهؿ)

 وؿقفدف ناج ادْر( ظْد ذـر أيٜ)ؿٚل افنٔيب افؼبْٔل ِف كًٍره )اف

 )وئقه ؾٔف {١٢انًه:  } چڄ  ڃ  ڃ    چ) كًٚػ

 ظرصددف وثددؿ مَل،ُتددف مًددُـ ٕهنددٚ افًدد ء ِف مُِقكددف مددـ) أحــدها

 .وٕقاهٔف وأوامره وـتٌف ؿوٚيٚه يْزل ومْٓٚ ادحٍقظو وافِقح وـرشٔف

 .افً ء ِف مـ خٚفؼ أأمْتؿ) أي موٚفو حذف ظذ ذفؽ أن) وافثان

ہ  ہ  چ ) ـَقفف افً ءو ظذ) أي ظذو بًّْك ِف أن) وافثافث

  هبذيـ افَٚ،ؾ حتٚجا  وإٕ  افْخؾ  ئذوع ظذ) أي {٤١ط:  } چھ     ہ
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 وهدق صدٖٕف كًدٚػ افٌدٚري ظدذ واؿًدٜ مدـ أن اظتَدد ٕٕدف ذفؽ إػ افقئٓغ

 وٓ افتجًدٔؿو يِدزم فد َل بّتحٔدز فدٔس إٔدف افَىًدل بٚفدفٔؾ وثٌٝ افيٚهر

 افدذيـ وهدؿ افًد ء شدُٚن ادَل،ُدٜ هبدٚ اددراد هْدٚ مـ ؾ٘ن ذفؽو إػ حٚئٜ

 .وافَّْٜ افرمحٜ يتقفقن

 جمًدّٜ ـدٕٚقا افَدقم ؾد٘ن اظتَٚدهؿ ظذ بذفؽ خقضٌقا أهنؿ) وافرا ع

 يدظقٕدف وـدٕٚقا مْدفو ٕدٚزٓن وافًدذاب افرمحدٜ وأن افًد ءو ِف وإٔدف منٌٜٓ

 مددـ) أي چڄ  ڃ  ڃ    چ) اظتَددٚدهؿ حًددٛ ظددذ هلددؿ ؾَٔددؾ جٓتٓددٚمْ

 ظددذ إئراؤهددٚ يُّددـ ٓ أيددٜ هددذه) افددرازي ؿددٚل. افًدد ء ِف إٔددف كزظّددقن

 مجٔددع مددـ بددف افًدد ء إحٚضددٜ يَتيضدد ذفددؽ ٕنّ  ادًددِّغو ب٘مجددٚع طٚهرهددٚ

 حَدراً  ؾُٔدقن بُثدر افًد ء مدـ أـز وافًرش مْٓٚ أصٌر ؾُٔقن اجلقإٛ

ڃ    ڄ  ڄ  ڃچ  )ؿدٚل كًدٚػ وٕٕدف :بٚٓكٍدٚق بٚضدؾ وهق افًرش إػ بٚفًٌْٜ

 ِف مدـ أمٚ) ؾٚدًْك فًٍْفو مٚفًُٚ  فُٚن ؾٔٓٚ ـٚن ؾِق {١٦ األَعاو } چڃ   

 ِف مدـ وأمدٚ كًتَددهو افًدرب ـٕٚدٝ مدٚ بحًٛ ذفؽ إن وإمٚ ظذابفو افً ء

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ) كًددٚػ ؿددٚل ـدد  وؿدركددف ومُِددف شددِىٕٚف افًدد ء

  وافٌرض مُٕٚغو ِف دؾًٜ يُقن ٓ افقاحد افقء ؾ٘ن  {٣األَعاو  } چڃ
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 ادِدؽ واددراد ؿدركدفو وكًيدٔؿ شدٌحٕٚف اهلل شدِىٚن كٍخدٔؿ افًد ء ذـر مـ

 ( اهد.افًَلم ظِٔف ئزيؾ وهق بٚفًذاب ادقـؾ

ك  افٌٔددٛ( أو ٍنِّ افٍخددر افددرازي ِف كًٍددره )مٍددٚدوؿددٚل اإلمددٚم اددد

 إثٌدٚت ظدذ احتجدقا ادندٌٜٓ أن واظِدؿ) )افتًٍر افٌُر( ظْدد ذـدر أيدٜ)

 ٓ أيدٜ هدذه أن ظْدف واجلدقاب و چڄ  ڃ  ڃ    چ)  بَقفدف كًٚػ هلل ادُٚن

 يضديَتد افًد ء ِف ـقٕدف ٕن و ادًِّغ بٚكٍٚق طٚهرهٚ ظذ إئراؤهٚ يُّـ

  وافً ء و افً ء مـ أصٌر ُقنؾٔ و اجلقإٛ مجٔع مـ بف ىلٔىًٚ  افً ء ـقن

ًٚ  كًدٚػ اهلل يُقن أن ؾِٔزم و بُثر افًرش مـ أصٌر  إػ بٚفًْدٌٜ حَدراً  صدٔ 

ڄ  ڄ  ڃ  چ )  ؿدٚل كًٚػ وٕٕف و ىلٚل اإلشَلم أهؾ بٚكٍٚق وذفؽ و افًرش

 أن فقئدٛ افً ء ِف اهلل ـٚن ؾِقو  {١٦األَعاو  } چڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ

ًٚ  يُددقن  ظددـ سؾٓددٚ جيددٛ أيددٜ هددذه أن ؾًِّْددٚ و ىلددٚل وهددذا فًٍْددف مٚفُدد

 ) وئقه ؾٔف ثؿ و افتٖويؾ إػ طٚهرهٚ

 ظذابفو افً ء ِف مـ أأمْتؿ)  أيٜ كَدير يُقن أن جيقز ٓ  )  أحدها 

  بٚهلل يٍُر مـ ظذ  افٌَلء  يْزل  إٕ   بٖٕف و ئٚريٜ  كًٚػ اهلل ظٚدة  ٕن  وذفؽ
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 رمحتف ٕزول مقوع إٔف ـ  و كًٚػ ظذابف مقوع ؾٚفً ء وافً ء مـ ويًهٔف

 .وًّٕتف

 فُْٓؿ و اإلفف بقئقد مَريـ افًرب ـٕٚٝ)  مًِؿ أبق ؿٚل)  وثإٔٓا 

)  هلؿ ؿٚل كًٚػ ؾُٖٕف و ادنٌٜٓ ؿقل وؾؼ ظذ افً ء ِف إٔف يًتَدون ـٕٚقا

 أن ينٚء مٚ ظذ بٚفَدرة فف واظسؾتؿ و افً ء ِف بٖٕف أؿرركؿ ؿد مـ أكٖمْقن

 .إرض بُؿ خيًػ

 و وؿدركف ومُِف شِىٕٚف افً ء ِف مـ)  أيٜ كَدير)  وثافثٓا 

                               ) ؿٚل ـ  و ؿدركف وكًئؿ اهلل شِىٚن كٍخٔؿ افً ء ذـر مـ وافٌرض

 يُقن ٓ افقاحد افقء ؾ٘نو {٣األَعاو  } چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

 وِف افًّقات ِف ـقٕف مـ ادراد يُقن أن ؾقئٛ و مُٕٚغ ِف واحدة دؾًٜ

 و إرض وِف افًّقات ِف منٔ تف وئريٚن و وؿدركف أمره ٍٕٚذ إرض

 .هْٓٚ ؾُذا

 ادِدؽ چ ڄ  ڃ  ڃ   چ)  بَقفدف اددراد يُقن أن جيقز ٓ  )  ورا ًٓا 

 إرض هبؿ خيًػ أن وادًْك و افًَلم ظِٔف ئزيؾ وهق و بٚفًذاب ادقـؾ

 .( اهدوإذٕف اهلل بٖمر
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دِْل ظجٌٜٔ بـ ىلّد بـ أمحد بٚهلل افًٚرفوؿٚل اإلمٚم  ًَ ِف كًٍدره  احلَ

ڄ  ڄ  ڃ  چ  )( ظْددد ذـددر أيددٜ)ادجٔددد افَددرآن كًٍددر ِف ادديددد افٌحددر)

 و ؿوددٚيٚه مْددزل ٕهنددٚ هبددٚ: وظددّز  و ذاكددف وأهار مُِقكددف مددـ چڃ  

 ِف ييٓدر مدٚ ؾُدؾ و وٕقاهٔدف وأوامدره مَل،ُتدف ومًُـ و ووحٔف وكدبراكف

 ٚفؼخد أأِمْدتؿ)  ؿدٚل ؾُٖٕدف و يدزز وحْٔ دذ و افًد ء ِف بف يَيض إٕ  إرض

 شدٍَفو)  افٌٔٝ وش ء و ش ء ؾٓق ظَل رء ـؾ)  افِجٚ،ل وؿٚل افًّقات؟

 وإٕد  و افىٌدٚق افًدٌع مدـ ؽرهدٚ وٓ افددٕٔٚ: شد ء أيٜ ِف ادَهقد وفٔس

 شد ء ِف اهلل ـدقن وفدٔس و اجلدَلل ظِدق وهدق و افًِدق ِف َمـ أأِمْتؿ)  ادًْك

 (1)( اهد.ـٌراً  اظِق   ذفؽ ظـ اهلل كًٚػ و افُ ل صٍٚت مـ احلقادث

ؾتٌغ مـ ـؾ ذفؽ بىَلن هذه افًَٔدة افٍٚشدةو وأن اهلل كًٚػ ٓ حيؾ 

ِف مُددٚن وٓ حيقيددف ادُددٚن وٓ افزمددٚنو وٓ يقصددػ بٚجلٓددٜ إٓ مددـ بددٚب 

 يِزم ٓ افتًئؿ ـقصٍف بٚفًِق ادًْقيو ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ِف )افٍت ())

  ٕن :بٚفًِق  يقصػ ٓ  أن  اهلل  ذظ  ىلٚل  وافًٍؾ  افًِق  ئٓتل  ـقن  مـ

                                                 

 (.6/264)افٌحر ادديد ِف كًٍر افَرآن ادجٔد( حتَٔؼ بًٚم ىلّد بٚرود ) (1)
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 (1)( اهد.احلس ئٜٓ مـ ذفؽ ـقن وادًتحٔؾ وادًْك ئٜٓ مـ بٚفًِقوصٍف 
 

       ٔقددد ألتمددف أِددن العمددي يف الٕدددٕد عمددٜ ثالثددٛ وددراِب

:ِ٘ٔ 

هٛ اإلمددٚم إصددًري وهددق) )افقئددقد ظددغ ادقئددقد(و ) مددذإول

 واختِػ افًِ ء ِف ؾٓؿ هذه افًٌٚرة)

 َٚافقئدقد  ظدِّ هٚ ظذ طٚهرهٚو وظِٔف يُقن ِف ؾّْٓؿ مـ أب

: ٕٕددف يَددع صددٍٜ ِف جمددرد افٍِددظ ؾَددطو ـددٖن َٕددقل )اهلل صددٍٜ كًددٚمٌ  

مقئدددقد(و أو )ذات اهلل مقئدددقدة(و ؾٚفهدددٍٜ ِف جمدددرد افٍِدددظ: وإٓ 

 د ظغ ادقئقدو ٓ صٍٜ ؿٚ،ّٜ هبٚ.ؾٚفقئق

  وذهٛ آخدرونو ـٚفًدًد وأمثٚفدف مدـ ادحََدغ إػ كٖويدؾ

ّٜٔ حََٜٔ: بؾ اددراد إٔدف  ظٌٚرة اإلمٚم إصًري ؾَٚفقا) فٔس ادراد افًْٔ

فٔس ز،دًا ظذ افذات ِف اخلٚرج بحٔٞ كه  رؤيتفو ؾَل يِْٚف إٔدف أمدر 

 ف ؾدَل يُدقن ِف ظددِّ اظتٌٚريو وهدق احلدؼ افدذي ٓ ىلدٔص ظْدفو وظِٔد

 ادقصقف وإن مٌٚيرة  يٍُل ؾٔٓٚ  افهٍٜ  كًٚم : ٕن  صٍٜ  افقئقد

                                                 

 (.6/146)ؾت  افٌٚري( ) (1)
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   كُـ زا،دة ِف اخلٚرج.

) مـ ادذاهٛو مذهٛ احلُ ءو وهق) أن افقئقد ظدغ ادقئدقد افثان

  افَديؿو وزا،دة ظِٔف ِف ادُّـ احلٚدث.ِف

) مـ ادذاهٛو مدذهٛ افدرازي ومجٓدقر ادتُِّدغو وهدق) أن افثافث

ؾقا  افقئقد ؽر ادقئقدو بورة مٌٚيرة افهٍٜ فِّقصقفو وظِٔف ؾَد ظرَّ

افقئقد بٖٕف) احلٚل افقائٛ فِذات مٚ دامٝ افذات ؽر مًِِٜ بًِٜو وادراد 

شىٜ بغ ادقئقد وادًدوم ظذ افَقل بثٌقت افقاشىٜ أهنٚ وا ..بُقهنٚ حًٚٓ 

افتل هل احلٚلو ومًْدك ـقهندٚ وائٌدٜ فِدذات مدٚ دامدٝ افدذات..أهنٚ ثٚبتدٜ 

فِذات مدة دوام افذاتو وظذ هذا ؾدٚفقئقد إذًا زا،ددة ظدذ افدذات ؿديّدٜ 

 ـٕٚٝ أو حٚدثٜ: ٕٕف أمر اظتٌٚري.

أي)  –وهبدددٚ وادَهدددقد مدددـ ـِّدددٜ )احلدددٚل( افقئدددف وآظتٌدددٚرو  

 صٍٚت ادًٚين وافهٍٚت افًٌِٜٔو إذ )احلٚل( فف خرج  -بُِّٜ)احلٚل(

  يهددؾ دركٌددٜ افقئددقدو ـدد  ؿددٚل اإلمددٚم ثٌددقت ِف ًٍٕددفو فُْددف  

   (1)افٌٚؿَلين.

                                                 

 .(276-1/275)ظقن ادريد إير  (1)
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ٕٕـف ٓ يتهـقر دم ؛ وجقد هذه ادخِقؿات احلادثـة: ظَلً  وافدفٔؾ  ظذ ذفؽ

  .وجقده مهْقظًا  ل صإع ؾافًَ

ــلً  ــاػؿ :وَٕ ــف تً  چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ تعــازي قف

 .{١٧األعراف  }
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مددـ حٔددٞ أي) ( عكــاًلظددذ افقئددقد )أي) ( ٚايــديٌٝ  عًــ٢ ذيــو )

(ِف هدذا افقئدقد وهدق ٚدـٛ  ٖـرٙ املوًٛقـات اسبا ثـ١    اإلدراك افًَع هق )

ألْـ٘ ال ٜتضـٛز   افًَٚ و ؾٚفًٚ  حٚدثو وـؾ حٚدث جيدٛ اؾتَدٚره دحددث: )

 ( ؾقئٛ اؾتَٚر افًٚ  إػ ادحدث وهقٚدٛ ٙ َضٓٛعًا بال صاْع ٌيف ايعك

اهلل كًٚػو وـؾ مـ وئٛ اؾتَٚر افًدٚ  إفٔدف ؾٓدق وائدٛ افقئدقدو ؾقئدٛ 

ـدٚن ئدٚ،ز  قوئقد اهلل كًٚػو وفق   يُـ وائدٛ افقئدقد فُدٚن ئدٚ،زو وفد

 افقئقد دٚ طٓرت إـقانو ـٔػ وؿد طٓرت؟.

                                 قٛيــ٘ تعــازي :ْكــاًلٍٜ افقئددقد هلل كًددٚػ )( افدددفٔؾ ظددذ ثٌددقت صددٚ)

 ( وؽرهٚ مدـ{١٧األعقراف   } چڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 

ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   چأيدددٚت ـَقفدددف كًدددٚػ 

 .{٦٧انحشر  } چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ  
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ل شِب افًدم افسا ؼ فقجقده؛ ٕن ومًْك افَدم دم حَف ظز وجؾ: ه

 .وجقده تًاػ ٓ أول فف
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 وعٍٜ القدً هلل تعاىل: 

أن كُِددؿ ادهددْػ رمحددف اهلل كًددٚػ ظددـ افهددٍٜ افًٍْددٜٔ.. بدددأ بًددد 

بٚحلديٞ ظـ افهٍٚت افًٌِٜٔ افتل دفٝ ظذ شِٛ مٚ ٓ ئِؼ بف كًٚػو ؾٌدأ 

ؾٓٚ بَقفف)رمحف اهلل كًٚػ بٚفهٍٜ إوػ مْٓٚ   وهل صٍٜ افَدمو ؾًرَّ

َٚع٢ٓ ايكدّ يف حك٘ عص ٚدٌ: ٖٞ ضًب ايعـدّ ايطـابل يٛدـٛ ٙ     )

 (.ألٕ ٚدٛ ٙ تعازي ال أٍٚ ي٘

أي) وادراد بٚفَدم ِف حَدف كًدٚػ )افَددم افدذاب( و)مددفقهلٚ ظددمل( 

ًٚو وإن  ًٚ وصدٍٚك مدفقل صٍٜ افَدم افذاب) ظٌٚرة ظـ ظدم اؾتتٚح افقئقد ذاك

ظدم أوفٜٔ افقئقدو أي) دوام افذات وافهدٍٚت مدـ إزل إػ  ص ٝ ؿِٝ)

ًٚ ـ  ِف صٍٚت ادًٚينو بحٔٞ متُـ رؤيتف فدق  إبدو وهق فٔس مًْك وئقدي

أزيؾ احلجٚبو ـ  ِف صٍٜ افًِؿ وافَدرة وؽرهٚ مـ صدٍٚت ادًدٚينو وإن 

  (1)ـٚن آكهٚف بف حََٜٔو فُْف فٔس فف حتَؼ خٚرئل.

 ِقؿٚت ؾدٚدراد بدف )افَددم افزمْدل( أي) افدذي يْند فأمٚ افَدم ِف ادخ

 ؾَٔٚل) مٚ كقافٝ ظذ وئقده إزمْٜو اددةو إذ افَديؿ مـ ادخِقؿٚت ضقل

                                                 

 .(88)و وافٌٔجقري (1/283)ظقن ادريد إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
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  افؼح     

 چۆئ   ۇئ  ۇئ وئ      چـتٚب ؿديؿو وبٔٝ ؿديؿو وـ  ِف ؿقفف كًٚػ) 

ضدقل  -ِف حدؼ احلدٚدث–افًرئقن هق افًدق افٔدٚبسو ؾٚفَددم وو {٣١يقس   }

مدة افقئقدو وؿد حدد افٍَٓٚء ضقل مدة افقئقد بًْٜو ؾَل يَٚل ؿدديؿ ددـ 

مـ موٝ  َؼ تِ ْٜو وظِٔف فق ؿٚل شٌٔد) افَديؿ مـ ظٌٔدي حر.. ظُ ش  يُّٞ 

 ظِٔف شْٜ وهق ِف مُِف.

حَف كًٚػ: ٕن وئقده كًٚػ فٔس وئدقدًا وافَدم هبذا ادًْك ىلٚل ِف 

ًٚو وٓ فِزمدٚن ًٕدٌٜ إػ وئدقده افٌتدٜو إذ افقئدقد افزمدٚين مدـ صدٍٚت  زمْٔ

 اُدْحَدثو ثؿ أن اهلل كًٚػ هق خٚفؼ افزمٚن.

دم اإلودِٚف ـَددم إب بٚفًْدٌٜ َدوهْٚك ٕقع ثٚفدٞ فَِددم وهدق) اف

 )افَدم ثلثة أؿسامفإلبـو ؾٔتحهؾ مـ هذا أن 

 ب) وهق صٍٜ ادقػ كًٚػ ِف ظَله.ؿدم ذا (1

 ؿدم زمٚين) وهق ضقل اددة ويىِؼ ِف حؼ احلقادث. (2

  (1)ؿدم إوِٚف. (3

 :ٛوطأل 

 هؾ افَديؿ هق إزيل؟

                                                 

 .(65) حتٍٜ ادريدإير  (1)
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  افؼح     

 وهل)اجلقاب) أن ٕهؾ افًِؿ ِف ذفؽ ثَلثٜ أؿقال 

ـًَل مْٓ  هق مدٚ ٓ أول فدفو شدقاء  نأهن  مسادؾٚن) بًّْك أ (1

ًٚو ـددذات اهلل كًددٚػ وصددٍٚكف افقئقديددٜ  صددٍٚت أي) –ـددٚن وئقديدد

ًٚو ـٚفهدٍٚت افًدٌِٜٔو وـًددمْٚ ِف إزلو أو ـدٚن -افذات و أو ظددمٔ

ًٚ ـٚفهٍٚت ادًْقيٜ. ؾًذ هدذ ًٚ اثٌقكٔ ـٌؾ مدـ افدذات وافهدٍٚت مىَِد

 زفٜٔ.يقصػ بٚفَدم وإ

أن افَديؿ) هق ادقئقد افذي ٓ ابتدأ فقئقدهو وإزيل) هق  (2

ًٚو ًٌٕٜ إػ إزلو ؾُؾ ؿديؿ أزيل و  ًٚ ـٚن أو وئقدي مٚ ٓ أول ففو ظدمٔ

خص مـ إزيلو ؾٓق ادقئدقد افدذي ٓ أوٓ افًُسو ويُقن افَديؿ 

ًٚ ـددٚن  أو أول فقئددقدهو وإزيل هددق إمددر افددذي ٓ أول فددفو وئقديدد

 ًٚ  ٓ أول فقئقد أو ٓ أول فًدم.أي) و ظدمٔ

كقصددػ بٚفَدددم وكقصددػ  وظددذ هددذا ؾٚفهددٍٚت افًددٌِٜٔ ٓ

كٍْددل ظددـ اهلل مددٚ ٓ ئِددؼ بددفو أي) ٚ صددٍٚت ظدمٔددٜو بٕٚزفٔددٜ: ٕهندد

بخددَلف افددذات افًِٔددٜ وافهددٍٚت افثٌقكٔددٜ ؾ٘هنددٚ كقصددػ بٚفَدددم 

 وإزفٜٔ.
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  افؼح     

أن افَديؿ هق) افَٚ،ؿ بًٍْف افذي ٓ أول فقئقدهو وإزيل)  (3

ًٚ ؿٚ،ً  بًٍْف أو بٌره. ًٚو أو وئقدي  هق مٚ ٓ أول فف ظدمٔ

ًٚ ٓ كقصػ بٚفَدمو وكقصػ بٕٚزفٔدٜ:  وظذ هذا ؾ٘ن افهٍٚت مىَِ

افًِٔدٜ ؾ٘هندٚ كقصدػ بٚفَددم ٕهنٚ ؿٚ،ّٜ بٚفذات ٓ بًٍْٓٚو بخَلف افذات 

.ًٚ  وإزفٜٔ مً

َٔددٚل هلددٚ إزفٔددٜو وٓ يَددٚل هلددٚ ؾ ..إظدددام إزفٔددٜ ـٚفهددٍٚتأمددٚ 

 ؿديّٜ.

ومثٚل إظدام إزفٜٔ) ؾَلن وٓدكف شْٜ ـدذاو وؿٌدؾ وٓدكدف   يُدـ 

ًٚو ؾًدمف فٔس فدف أولو ؾَٔدٚل) إٔدف ظددم أزيلو وٓ أي) مقئقدًا  ـٚن مًدوم

 ؿ بًْٚء ظذ هذا افَقل افثٚفٞو وهق ؿقل افًًد. يَٚل إٔف ظدم ؿدي

 :ٚفاٟد 

)يًددتحٔؾ أن يِحددؼ افَدددم كٌددّرو أو زوالو أمددٚ  ؿددٚل ِف ظددقن ادريددد)

ـًدم احلقادث  - يِحَف افتٌرأي)  –إزيل افذي فٔس بَديؿ .. ؾٌخَلف 

  (1). ( اهدادَْىع فقئقدهٚافًٚبؼ 

 

                                                 

 .(1/292)ظقن ادريد إير  (1)
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، .. فِزم اؾتَاره إػ حمـدثظًَل: إٔف فق ل يُـ ؿديامً  وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

  .وذفؽ مستحٔؾ

 .چۈئ    ۈئچ ًَٕل: ؿقفف تًاػ و

  افؼح     

عكـاًل: أْـ٘ يـٛ مل ٜهـٔ     ظؾ صدٍٜ افَددم )أي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو) 

ٌ  ( حيدثدف ويقئدده )قدميًا.. يًصّ افتكازٙ إزي ضبـدخ  ( ِف ٚذيـو َطـتهٝ

 حَف كًٚػ.

 وؿقفدف(و {٣انحديقد   } چۈئ    ۈئچ  ْكـاًل: قٛيـ٘ تعـازي   دفٔؾ افَدم )(ٚ) 

َْٕت  ؿ  افِٓ)))^ ُل  َأ َو  ْٕ َْٔس  ا َِ َؽ  َؾ َِ ءٌ  َؿْب  .أخرئف مًِؿ وأمحد ((َرْ
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 افدرس افسادس

 دم مًْك افبَاء دم حؼ اهلل تًاػ وخمافٍتف فِحقادث

 وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

؛ قجـقده ظز وجـؾ هـق إتٍـاء افًـدم افلحـؼ فمًْك افبَاء دم حؼ اهلل

 .ٕن وجقده تًاػ ٓ آخر فف

ٕٓتٍـك ظْـف .. وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ظًَل: إٔف فق أمُـ أن يِحَـف افًـدم

 .افَدم؛ وذفؽ حمال

  افؼح     

 الدزع الطادع

 يف وعٍٜ البقاٞ يف حق اهلل تعاىل ٔرلالفتْ لمحٕادخ

 ٔالدلٗن عمٜ ذلك

ــل اهلل  ) ــا٤ يف حـ ــ٢ ايبكـ ــدّ    َعٓـ ــا٤ ايعـ ــٛ اْتيـ ــٌ ٖـ ــص ٚدـ ــل  عـ ايالحـ

 ٙ  ظددمو بًّْدك ظددم أخريدٜ ف( كًٚػو إذ أن وئقده كًدٚػ ٓ يِحَديٛدـٛ 

ًٚ: )فقئقدهو أو ظدم اختتٚم افقئقد ذا ًٚ وصدٍٚك ألٕ ٚدـٛ ٙ تعـازي ال آخـس    كد

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)(.ي٘

 ووائددددٛ فددددف افقئددددقد وافَدددددم

 

 ـدددددذا بَدددددٚء ٓ يندددددٚب بٚفًددددددم

ّ ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو عكاًل: أْ٘ يٛ أَهٔ إٔ ًٜهكـ )   فدق أي) ( ٘ ايعـد

ٍ    ئٚز فف افًدم ) ّٔ الْتي٢ عٓـ٘ ايكـدّ  ٚذيـو ضبـا ِف صدٍٜ  ٚ ذفدؽَّْد( ـد  ب

 افَدم.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)
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 .چۈئ    ۈئ  ېئ چ  :وًَٕل: ؿقفف تًاػ

 . چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :وؿقفف تًاػ

  افؼح     

 وـددددؾ مددددٚ ئددددٚز ظِٔددددف افًدددددمُ 

 

ددددد َِ ًٚ يًدددددتحٔؾ اف  مُ دَ ظِٔدددددف ؿىًددددد

و {٣انحديققد  } چۈئ    ۈئ  ېئ چ  ْكــاًل: قٛيــ٘ تعــازيذفددؽ ) ( دفٔددؾٚ)  

 ({٦٤انرحًٍ  } چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  ٚقٛي٘ تعازي

  :ْٗتٍب 

ظدمْٚ ٕحـ ِف إزل ٓ أول ففو ؾُْٚ مًدومغو وٓ أول هلذا افًددمو 

وفف آخر ظْدمٚ ُوِئدٕٚو وادخِقؿٚت هلٚ أول ِف وئقدهٚ وهلٚ آخرو أمٚ ًٕدٔؿ 

دوام ًٕددٔؿ أهددؾ اجلْددٜ  نوٓ آخددر هلدد و ؾدد٘ فْددٚر.. ؾِٓدد  أولاجلْددٜ وظددذاب ا

ِِدؿ مدـ افدديـ بٚفيدورةو  واشتّرار ظذاب أهؾ افْٚر أبدد أبدديـ..  دٚ ُظ

مدـ ًٕدٔؿ اجلْدٜ وظدذاب  و ؾُدٌؾ إدفٜ ظذ ذفؽ ِف افُتٚب وافًدْٜ ـثدرةو

ز ظدمٓٚ. ًٚ ٓ ظًََل: ٕن افًَؾ جيقِّ افًْٚر بٍٚق: فُـ ذظ
(1)  

اجلّٓٔددٜ افَددٚ،ِغ بٍْددٚء اجلْددٜ وافْددٚر وأهِٓدد : دخددٚؾتٓؿ وؿددد ـٍددر 

 افُتٚب وافًْٜ.

 أمٚ احلؼ كًٚػ ِف ظَله.. ؾَل أول فف وٓ آخر ـ  كَدم.

                                                 

 .(1/292)و وظقن ادريد (89)افٌٔجقري إير  (1)
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ــف تًــاػ فــٔس هــاثًل فقــء مْٓــا ٓ دم  ــف فِحــقادث: إٔ ومًْــك خمافٍت

 ................................. ،افذات، وٓ دم افهٍات، وٓ دم إؾًال

  افؼح     

 ؾٔتِخص مـ ذفؽ أر ًة أؿسام، وهل:

 أن اهلل كًٚػ ٓ أول فف وٓ آخر. -1

 فف وفف آخر. لأن ظدمْٚ ِف إزل ٓ أو -2

 أن ادخِقؿٚت هلٚ أول وآخر. -3

 ًٕٔؿ اجلْٜ وظذاب افْٚر هل  أولو وفٔس هل  آخر. -4

 :رلالفتْ لمحٕادخ 

يػـ٤ٞ َٓٗـا ال    َٚع٢ٓ طباييت٘ يًهٛا خ: أْ٘ تعازي يٝظ مماثاًل)

وٓ ـهٍٚكف ذات و  ف( ؾِٔس ـذاكيف ايرات  ٚال يف ايضيات  ٚال يف األفعاٍ

و ؾٓق خمٚفػ فِحقادث افتل يِحَٓٚ افًدمو ومًْك صٍٚتو وٓ ـًٍِف ؾًٌؾ 

وافُِٔدٜ واجلز،ٔدٜ  ٛ اجلرمٔدٜ وافًرودٜٔخٚفٍٜ دِٚ ُذـر هق) ظٌٚرة ظـ شدِاد

 وفقازمٓٚ ظْف كًٚػ.

ّٔزًا مـ افٍراغ.ؾَلزم اجلرمٜٔ) اف ّٔز: ٕن ـؾ ئرم ينٌؾ ح  تح

 وٓزم افًرؤٜ) افَٔٚم بٚفٌر: ٕن افًرض هق مٚ يَقم بٌره.

َُِز.  وٓزم افُِٜٔ) اف

 وٓزم اجلز،ٜٔ) افهٌر.
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ظَـًل: إٔـف فـق ــان هاثِـف رٌء مْٓـا..  وٓ مثٔؾ فف دم ذفُقافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 ...............اهلل ظـ ذفؽ ظِقًا  تًاػ؛ حادثًا، واحلادث ٓ يُقن إهلاً  فُان

  افؼح     

وإٕ  وئٛ فف كًٚػ شِٛ اجلرمٜٔ وافًرودٜٔ وافُِٔدٜ واجلز،ٔدٜ: ٕن 

احلددقادث إمددٚ) ئددقاهرو أو أظددراض كَددقم بددٚفٌرو أو أزمْددٜو أو أمُْددٜو أو 

 ئٓٚتو أو حدودو وٓ رء مْٓٚ بقائٛ افقئقد: دٚ ثٌٝ هلٚ مـ احلدوثو

 (1)م ظِٔٓٚ. واشتحٚفٜ افَد

ؾٚحلؼ كًٚػ ِف ظَله ٓ مثٔدؾ فدف ِف افدذات وافهدٍٚت وإؾًدٚلو وٓ 

 (.ٚال َجٌٝ ي٘ يف ذيوٕير )

 وادثٔؾ) هق ادًٚوي ِف مجٔع افقئقه.

 وافنٌٔف) هق ادًٚوي ِف أؽِٛ افقئقه.

 وافْير) هق ادًٚوي ِف بًض افقئقه.

 وـؾ ذفؽ مٍْل ظْف شٌحٕٚف وكًٚػو ـ  كَدم.

عكــاًل: أْــ٘ يــٛ  ظددذ خمٚفٍتددف فِحددقادث )أي) ( يٌٝ عًــ٢ ذيــوٚايــد)

حا ثًا  ٚاسبا خ ال ٜهٕٛ ( شٌحٕٚف وكًٚػ )نإ مماثً٘ غ٤ٌٞ َٓٗا.. يهإ

 تعازي اهلل عٔ ذيو عًًٛا احلٚدث يٍتَر إػ مقئد يقئدهو )أي) (: ٕٕف إهلًا

 

                                                 

 .(149)ذح افهٚوي إير  (1)
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 چٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ  وًَٕل: ؿقفف تًاػ: ـبرًا،

  افؼح     

ٿٿ   ٿ      ٺ  ٿچ ) ْكـــاًل: قٛيـــ٘ تعـــازي( دفٔدددؾ ذفدددؽ )نـــبريًا  ٚ

  .({١١انشىري  } چٹ  ٹ

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وإٔددددددددف دددددددددٚ يْددددددددٚل افًدددددددددم

 

 خمدددددٚفػ برهدددددٚن هدددددذا افَددددددم

أي) دفٔؾ خمٚفٍتف شٌحٕٚف فِحقادث هق دفٔؾ افَدم: وذفؽ بٖٕدف فدق    

ًٚ هلٚ فُٚن  ٚثًَلو وفق ـٚن  ٚثَلً  هلٚ فُٚن حٚدثو وؿد شٌؼ ثٔدقت  يُـ خمٚفٍ

 ؿدمف كًٚػ.

 :ْٗتٍب 

ٺ  ٿ        ٿٿ   چ ؿد يقئد ظْد افًٌض إصُٚل ِف ؿقفف كًدٚػ) 

ًّْدك مثدؾو ؾٔهدر بو وهدق أن افُدٚف  {١١انشىري  } چٿ     ٹ  ٹ

ادًْددك )فددٔس مثددؾ مثِددف رء(و ؾددٚدٍْل حْٔ ددٍذ يُددقن مثددؾ ادثددؾو ٓ ادثددؾو 

 ادثؾ. ؾتقهؿ أيٜ حْٔ ٍذ وئقد

 وأئٔٛ ظـ ذفؽ بٖئقبٜ)

 ) أن ادَهقد مـ أيٜ ٍٕل مثؾ ذاكف كًٚػ ٓ ٍٕل مثؾ مثِفو أي)أوهلا

 ؾٖصٌ  هذا افتَديرو  ظذ افُٚف  ظِٔٓٚ  افذاتو ودخِٝ   بًّْك  ادثؾ أن 
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 ادًْك))فٔس ـذاكف رء(. 

 ) أن افُٚف زا،دة فٌر كقـٔد.ثإٔٓا

 ) أن افُٚف صِٜو أي) زا،دة فتٖـٔدد ٍٕدل ادثدؾو ؾدٚدًْك))إتٍكثافثٓا

 ادثؾ إتًٍٚء مٗـدًا(.

ــا أدى أصددٚفٜ وهددق ٍٕددل افنددٌٔفو و) أن افُددٚف أدَّى ادَهددقد را ًٓ

   ٓ يُدذب(و ؾٖٕدٝإػ افتدفٔؾ ظذ افٍْلو ـد  كَقل))مثدؾ ؾدَلن ادَهقد 

ًٚ آخدر ي ثدؾ اددذـقرو مدزًأ مدـ َٕهدٜ افُدذبو بدؾ أردت كز،دٜ  كرد صخه

 ادذـقر.

 ) أن افُٚف مـ بٚب افُْٚيٜو وؾٔٓٚ ضريَٚن)خامسٓا

بًّْك إٔٝ ٓ كٌخدؾو  ((أهنٚ مـ بٚب ؿقفؽ)))مثِؽ ٓ يٌخؾ )إول

َْص وهذا ظذ ضريؼ افًرب مـ أهنؿ إذ ؿهدوا َشِٛ أوصدٚف افدذم أو افد

ًٚو ؾِذا ـٚن ؿقفؽ فُِريؿ)))مثِؽ ٓ  ًٚ وكؼيٍ ظـ أحٍد ٓ يًْدوهنٚ إفٔف كٖدب

إٔٝ ٓ كٌخؾ((: ٕن ؾٔف إهيٚم اكهٚؾف بٚفٌخدؾ )يٌخؾ(( أحًـ مـ ؿقفؽ))

 چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ ثؿ شٌِف ظْفو ؾَقفقه كًدٚػ 

 رء(. .. أحًـ مـ ؿقل))فٔس ـٚهلل رء(و أو )فٔس مثِف {١١انشىري  }

 



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

135 

......................................................................... 

  افؼح     

) إٔف يِزم مـ ٍٕدل مثدؾ ادثدؾ ٍٕدل ادثدؾ: ٕن مثدؾ ادثدؾ افىريؼ افثان

ٓزم فِّثؾ: ٕهند  مدت ثَلنو وب٘ثٌدٚت ادثدؾ أو ٍٕٔدف يثٌدٝ أو يْتٍدل اد ثدؾ 

ًٚو وٍٕل افَلزم  يدل ظذ ٍٕل ادِزومو وٕٕف فق ُؾرض وئقد ادثدؾ فُدٚن أيو

اهلل مثًَل فذفؽ ادثؾو وهق ٓ يه  ٍٕٔف فقئدقب وئدقدهو وؿدد دفدٝ أيدٜ 

ظذ ٍٕل مثؾ ادثؾو ؾِزم مـ ذفؽ ٍٕل ادثؾو وهذا هدق اددرادو ؾٚفَهدد ٍٕدل 

لء دمثِف كًٚػ بٖبِغ وئفو إذ افُْٚيٜ أبِغ مـ افتكي  فتودّْٓٚ إثٌدٚت افند

 دفٔؾ.ب

شٚدس إئقبٜ ظذ هذه افنٌٜٓ) أن مثؾ بًّْك اَدَثؾ أي) ) وشادشٓا

 افهٍٜ.أي) بٍتحتغ)  

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  ) إٔددف بًّْددك ٍٕددس ٕحددق)وشـا ًٓا

 (1)بٍْس مٚ آمْتؿ بف.أي) و {١٣٤انبمرة  }

 ٛوطأل: 

ًٚ أن يًتَد أن اهلل كًٚػ فٔس ـّثِف رءو ومدـ  جيٛ ظذ ادُِػ ذظ

َفُػ أـثر مـ ذفؽ إٔ َٗ ًٚو واد َفٍ َٗ ف كًٚػ فٔس بجًؿ: ٕٕف فق ـٚن ئًً  فُٚن ُم

 شٌحٕٚف  ))اجلًؿ اشؿ مرـٛ((و وهق  افًّدة)  ِف ذح رءو ؿٚل افًٍْل 

                                                 

 .(1/299)و وظقن ادريد (162-161)ذح افهٚوي إير  (1)
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ـ ئقاهرو وـدؾ ئدقهر متحٔدزو وـدؾ ًؿ مٗفػ مئوٕن ـؾ واحد أحد: 

ًٚو وـَل  -ِف متحٔزه –متحٔز ٓ خيِقا ظـ أن يُقن   احلرـدٜشٚـْٚ أو متحرـ

آئدت ع واهلٔ دٜ ووافًُقن حٚدثٚنو واجلقهر يًتحٔؾ خِّقه ظـ آؾساق 

وهذه أوصٚف احلدوثو ومٚ ٓ خيِقا ظدـ احلدقادث ؾدَل يًدٌَٓٚو وادَدارو 

ًٚ ظْٓددٚو ومددٚ ٓ يًددٌؼ ٓ يًددٌؼ احلددقادثو إذا فددأي)  ق شددٌَٓٚ فُددٚن ظٚريدد

حٚدثو إذًا) ؾٚجلقاهر حٚدثٜ وبٚفتدٚيل ؾٕٚئًدٚم افتدل كتدٖفػ  احلقادث ؾٓق

افًرض ٓ يَدقم  نمـ اجلقاهر حٚدثٜو وهق شٌحٕٚف وكًٚػ فٔس بًرض: ٕ

بًٍْفو وٓبد فف مـ ىلؾ يَقم بفو وٓ يه  بَٚؤهو وهق شٌحٕٚف ؿٚ،ؿ بٍْسو 

ؿدددٚل اإلمدددٚم افٌدددزايل ِف آؿتهدددٚد ِف  ٓ يٌَدددؾ افًددددمو  يدددزل مقئدددقدًاو و

 (1)هد.اآظتَٚد)))افًرض مٚ حيتٚج إػ  ئًؿ ِف كَقمف(( 

 

 

             

                                                 

 .(296-1/295)ظقن ادريد  إير (1)
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 افدرس افسا ع

 دم مًْك ؿٔامف تًاػ  ٍْسف وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

مًْك ؿٔامف  ٍْسف: هق ظبارة ظــ اشـتٌْائف تًـاػ ظّــ شـقاه، وظـدم 

 ....، ..........ذات شقى ذاتف :أي ،، ؾل يٍتَر إػ حمؾاحتٔاجف إػ ما ظداه

  افؼح     

 الدزع الطابع

 يف وعٍٜ قٗاوْ تعاىل بٍفطْ ٔالدلٗن عمٜ ذلك

َعٓــ٢ قٝاَــ٘ بٓيطــ٘: ٖــٛ عبــاز٠ عــٔ اضــتػٓا٥٘ تعــازي عُــٔ ضــٛاٙ    )

 ٌ أٟ: ( ومًْك ادحؾ هْٚ )ٚعدّ احتٝاد٘ إزي َا عداٙ  فال ٜيتكس إزي ضبـ

ذفدددؽ ُظِدددؿ مدددـ خمٚفٍتدددف  ٍٕدددل (و ٓ بًّْدددك ادُدددٚن: ٕناتـــ٘ذات ضـــ٣ٛ ذ

ُظِؿ مـ إثٌدٚت صدٍٜ خمٚفٍتدف فِحدقادث.. إٔدف ٓ يٍتَدر إػ أي) فِحقادثو 

ث كٍتَر إػ مُدٚن ـد  كَددم حٔدٞ أثٌتْدٚ شدِٛ اجلرمٔدٜ  مُٚن: ٕن احلقاد

 وافًرؤٜ وافُِٜٔ واجلز،ٜٔ وفقازمٓٚ.

 :)ْوعٍٜ الباٞ ٔالٍفظ يف قٕلٍا )بٍفط 

 أختِػ أهؾ افًِؿ ِف مًْك افٌٚء ِف ؿقفْٚ )بًٍْف( إػ أؿقال وهل)

وٕحدقه فِندٔيب حئدك افندٚويو  وًِدُتٚينأهنٚ فمفدٜ) وهدق ؿدقل ف (1

ؿٔٚمف بًٍْف ٓ أي) بٖن ؾٚ،دة ذفؽ كيٓر ِف ادَٚبؾو  )افنٔيب حئك وزاد

  مٚ شٌؼ ِف ؿٔٚمف كًٚػو ؾٓق ٕير   ِف  افٌر فٔس آفٜ  أن بٌرهو ؾٚدًْك 
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وئقده كًٚػ فذاكف ٓ فًِٜو وبذفؽ يتخِص مـ إشدٚءة إدبو فدق ُئًِدٝ  

 ًٍٕف آفٜ.

أن افٌددٚء فًِددٌٌٜٔو وهددق أوػ: ٕن أفددٜ واشددىٜ افًٍددؾو ـَىًددٝ  (2

 بٚفًُغو وٓ كْٚشٛ هْٚ.

ًٚ: ٕن جمرور افٌٚء افتل فِتًديدٜ أهنٚ ف   (3 ِتًديٜو وهق ٓ يْٚشٛ أيو

 .{١٤انبمرة  } چڀ  ڀ  ڀ  چ  ديُقن مًٍقًٓ بف مًْك ـ

َِّدقي  (4 أن افٌٚء بًّْك )ِف(و وهق ؿقل افنٔيب أمحد بدـ ظٌددافٍتٚح اد

حٔٞ اؿتك ظِٔف ِف حٚصٔتفو ؾٓل فِيرؾٜٔ ادجٚزيٜو ؾٚدًْك ؿٔٚمدف ِف 

آخر مًف. ؿٚل افنٔيب افهٚوي ِف ذحدف ظدذ ًٍٕف فٔس بٚظتٌٚر رء 

 (1)هذا افَقل.أي) اجلقهرة)))وهق أؿرب(( 

أمٚ افٍْس ؾٚدراد هبدٚ )افدذات(: ٕن افدٍْس هلدٚ ظددة إضَلؿدٚت 

 مْٓٚ)

 افذاتو ـ  هْٚ. (1

 أي) ٓيْجس(   ٓ فف شٚ،ِٜ  )مٚ ٓ ٍٕس  ؿقهلؿ)  ِف  افدمو ـ  (2

                                                 

 .(151)افهٚوي ظذ اجلقهرة إير  (1)
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 دم فف.

ٜو ـ  ِف ؿقهلؿ))ؾَلن ذو ٍٕس(. (3 ٍَ َٕ  إَ

        چۆئ  ۈئ  ۈئ چ افًَقبدددٜو ؿٔدددؾ ومْدددف ؿقفدددف كًدددٚػ  (4

 .ظَقبتفأي) و {٦٢آل عًراٌ  }

جيقز إضَلق افٍْس ظذ ذات اهلل كًٚػ مـ ؽر منٚـِٜ ـد   واحلؼ إٔف 

وؿقفددف  ،{١٧األَعققاو  } چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ      چ  ِف ؿقفددف كًددٚػ)

ًٚ دـ زظؿ أهنٚ ٓ كىِؼ ظِٔف إٓ و {٧١ط:  } چڳ  ڳچ كًٚػ)  خَلؾ

 چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ مندددٚـِٜو ـددد  ِف ؿقفدددف كًدددٚػ )

 .{١١٢انًائدة  }

) اد ثِٜ. ًٜ  وادنٚـِٜ فٌ

ًٚ) ذـددر افقددء بٍِددظ ؽددرهو فقؿقظددف ِف صددحٌتف حت ًٚ أو واصددىَلح ََٔدد

 كَديرًا.

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   چ ؾّثٚل افتحََٔل)ؿقفف كًٚػ)

 ٺ        ٺ        ڀٺ        ڀ       ڀچ  كًٚػ) و وؿقفف {١١٢انًائدة  } چہ
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 ؾاظؾ خيههف  افقجقد :إػ خمهص أي وٓ

  افؼح     

ٚرئ كًدٚػ و ؾ٘ن إضَلق افٍْس وادُر ِف ئٕٚٛ افٌ{١٧آل عًقراٌ   } چٺ

 إٕ  هق ادنٚـِٜ.

كىٓدر أي) و {١٣٢انبمرة  } چڱ  ڱ چ  ومثٚل افتَديري) ؿقفف كًٚػ)

 (1)اهلل: ٕن اإلي ن يىٓر افٍْقس.

))افهحٔ  ئقاز إضدَلق افدٍْس ظدذ ذات اهلل  )(ظقن ادريد)ؿٚل ِف 

كًٚػو بٚظتٌٚر مٖخذه مـ )افٍْٔس(: ٕٕدف شدٌحٕٚف إٍٔدس إصدٔٚء وأظزهدٚو 

 .{١١٢انًائدة  } چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ چ ) ًٚػ)ؿٚل ك

أمٚ افٍْس بٚظتٌٚر مٖخذه مدـ )افدٍْس( ؾدَل يهد  إضَلؿدف ظدذ اهلل(( 

 (2)اهد.

ــط ( يٍتَدددر اددددقػ كًدددٚػ )ٚال)  (3)خيضضـــ٘ فاعـــٌأٟ: إزي طبضـ

إٔددف ٓ حيتددٚج إػ أي) إٔددف كًددٚػ ٓ حيتددٚج ظددذ خمهددص)  (و ؾًّْددكبــايٛدٛ 

 يًرف  أي) إٔف  افَدم  بهٍٜ  ظْف  يًتٌْك ـٚن  وإن   وهذا هو يقئد  مقئد

                                                 

 .(111-111)ظَقد اجل ن إير  (1)

 .(1/319)ظقن ادريد  (2)

 ِف ادخىقط )ؾٚظؾ خمههف( وفًًِف كهحٔػ. (3)
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ٓ  ب٘ثٌٚت صٍٜ افَدم ادتَدمٜ: إٓ إٔدف ٓبدد مدـ ذـدره بٚفتٍهدٔؾ هْدٚ: ٕٕدف

مو ؾَل يَٚل أن افَدم يًتِزم إٔدف كًدٚػ يُتٍل ِف ظِؿ افتقحٔد بدٓفٜ آفتزا

ٓ يٍتَر إػ مقئد يقئدهو ؾَل داظل فذـره هْٚو ـ  أن خىر اجلٓؾ بٚفًَٚ،د 

 صديدو ؾٚحتٚج إػ افتٍهٔؾ.

 ؾٔتِخص مـ ذفؽ أن مًْك افَٔٚم بٚفٍْس صٔ ٚن)

ظدم اؾتَٚره كًٚػ إػ ادخهص ـ  ذـرٕٚ و وظدم اؾتَدٚره إػ ادحدؾ و 

َٚره إػ ادحؾ.. ؾراد بف ظدم اؾتَدٚره فدذات يَدقم هبدٚو ٓ ظددم ؾٖمٚ ظدم اؾت

اؾتَٚره إػ مُٚن: ٕٕف مٍْدل ِف حَدف كًدٚػ بهدٍٜ ادخٚفٍدٜ فِحدقادثو ـد  

 كَدم.

 ٚفاٟد: 

ًٚو  ـٍ ظـ ادحؾ وادخهص مً  ٚ كَدم.. ظِؿ إٔف شٌحٕٚف وكًٚػ مًتٌ

ًدٚػو وٓ يًدز  أمٚ صٍٚكف .. ؾٓدل مًدتٌْٜٔ ظدـ ادخهدصو وؿٚ،ّدٜ بذاكدف ك

 ظْٓٚ بٚٓؾتَٚر إػ افذات: دٚ ؾٔف مـ اإلهيٚم بٖٕف كًٚػ يٍتَر إػ ؽره.

وذوات احلقادث مٍتَرة إػ ادخهدصو وصدٍٚ ٚ مٍتَدرة إػ افدذات 

.ًٚ  وادخهص مً
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وهـق ؛ وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ظَل: إٔـف فـق احتـاج إػ حمـؾ .. فُـان صـٍة

  .حمال

 .دث، وذفؽ حمالوفق احتاج إػ خمهص.. فُان حا

ـــًل: ـــاػ وَٕ ـــف تً ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے          چ  ؿقف

 .{٥١فاطر: } چے

  افؼح     

( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو عكال: أْـ٘ يـٛ احتـاىل إزي ضبـٌ .. يهـإ صـي١      )

ٍ  كهدػ بهدٍٚت ادًدٚين وادًْقيدٜو )اوفق ـدٚن صدٍٜ ددٚ  (: ٕهندٚ ٖٚـٛ ضبـا

إػ ادحدؾو وثٌدٝ  ىؾ ـقٕف صٍٜ.. بىؾ اؾتَٚرهوائٌٜ افَٔٚم بف كًٚػو وإذا ب

 ؾتَٚر.ظدم اإل

( حٔٞ شٌؼ ٚذيو ضباٍ  ٚيٛ احتاىل إزي طبضط.. يهإ حا خ) 

ًٚ.وئقب وئقده وؿد ًٚ وصٍٚك  مف وبَٚ،ف ذاك

٘  ْكـاًل: ( دفٔؾ ؿٔٚمف بًٍْدف )ٚ) ہ  ہ    ۀ  ہ  چ تعـازي  قٛيـ

 (.{٥١فاطر: } چے   ہ    ھھ  ھ  ھ   ے  
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 افدرس افثامـ

 دم مًْك افقحدإٔة دم حَف تًاػ وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

ومًْك افقحدإٔة دم حَف تًاػ.. إٔف شبحإف وتًاػ ٓ ثان فف دم افذات، وٓ 

منـاهبة فـف دم ذفـؽ، تًـاػ اهلل ظــ ذفـؽ ظِـقًا  وٓ، افهٍات ، وٓ إؾًـال

 .ـبراً 

  افؼح     

 الدزع الجاوَ

 داٌٗٛ يف حقْ تعاىل ٔالدلٗن عمٜ ذلكيف وعٍٜ الٕح

َٚع٢ٓ ايٛحدا١ْٝ يف حك٘ تعازي.. أْ٘ ضبهاْ٘ ٚتعازي ال ثاْٞ يـ٘  )

   ٍ َػــاب١ٗ يـــ٘ يف  ( حتددك )ٚال(و بدددؾ )يف ايــرات  ٚال ايضــيات   ٚال األفعــا

 (.ذيو  تعازي اهلل عٔ ذيو عًًٛا نبريًا

ومٌحٞ صدٍٜ افقحدإٔدٜ هلل.. هدق أذف ادٌٚحدٞ: فدذا شدّل هدذا 

 )ظِؿ افتقحٔد( إذ هق ادَهقد مـ هذا افٍـ.بدِؿ افً

 واظِؿ إٔف دٚ ثٌٝ إٔف ٓ خدٚفؼ شدقى اهلل كًدٚػ.. فدزم إٔدف ٓ يًدتحؼ

اشددتحَٚق أي) -افًٌددٚدة ؽددرهو إذ أن كقحٔددد افربقبٔددٜ وكقحٔددد اإلفقهٔددٜ 

ًٚو ؾٚفَقل بٖحددمهٚ ؿدقل بدٚٔخرو واإلذاك  -افًٌٚدة ًٚ وذظ متَلزمٚن ظرؾ

 ك ِف أخر.ِف أحدمهٚ إذا

ًٚ فًٌِٚدة   ؾّـ اظتَد إٔف ٓ ربو وٓ خٚفؼ إٓ اهلل كًٚػ..   يَر مًتحَ
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  افؼح     

 هق شٌحٕٚف.إٓ 

افًٌدٚدة ؽدره شدٌحٕٚف وكًدٚػ.. ـدٚن ذفدؽ  ومـ اظتَد إٔف ٓ يًتحؼ

 ظذ إٔف ٓ رب إٓ اهلل. بْٚء مْف

ومـ أذك مدع اهلل ؽدره ِف افًٌدٚدة ـدٚن ٓ ىلٚفدٜ ؿدٚ،ًَل بربقبٔدٜ هدذا 

افٌرو هدذا مدٚ ٓ ُيًدرف ِف افْدٚس شدقاهو ؾد٘ن مدـ ٓ كًتَدد فدف افربقبٔدٜ.. 

اشتحٚفٜ أن ُيتخذ مًٌقدًاو هلذا ٕجد إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهَلة وافًَلم يُتٍقن 

ٚ) افربقبٔددٜ واإلفقهٔددٜو ويهددٍقن ـددًَل مددْٓ  بٚفدددظقة إػ افتقحٔددد ٕحدددمه

 (1)مقوع أخر.

 احلاصن: 

إٔف يِزم مـ كقحٔد اإلفقهٜٔ كقحٔد افربقبٜٔو دون افًُس ِف افَؤٜ 

نمًقاٌ   } چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  فَقفف كًٚػ)

 .{٣انسير  } چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳچ  و وؿقفف حُٚيٜ ظْٓؿ){٦١

إػ ربقبٜٔ وإفقهٔدٜ وأشد ء وصدٍٚت بحٔدٞ جيًدؾ ـدؾ  أمٚ كًَٔؿ افتقحٔد

 مـ اهلل هبٚ ِف افديـ   يْزل  ظـ أخر.. ؾٓذا مـ افٌدع واحد مْٓؿ مًَْؿ 

                                                 

 .(97)و وافٌٔجقري (1/311)ظقن ادريد إير  (1)
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 .ومًْك افقحدإٔة دم افذات: أَا فٔست مرـبة مـ أجزاء متًددة

  افؼح     

 شِىٚن.

 وادراد بهٍٜ افقحدإٜٔ هْٚ) وحدة افذات وافهٍٚت وإؾًٚل.

ــصا٤     )  ــٔ أدـ ــ١ َـ ــا يٝطـــ  َسنبـ ــرات: أْٗـ ــ١ يف ايـ ــ٢ ايٛحداْٝـ َٚعٓـ

ًٚ إػ أئزا،دفو َتعـد ٠  (و إذ افقء ادرـٛ مـ أئزاء يُقن)افُؾ( ؾٔف ىلتٚئد

 ًٚ إػ أن كْودؿ إفٔدف بَٔدٜ إئدزاءو وٓبدد مدـ  ويُقن ـؾ ئدزء مْٓدٚ ىلتٚئد

حوقرهٚ مًفو ؾٕ٘ف ٓ يَٚل ظـ ـؾ ظْك مـ ظْٚس ادرـٛ وحده )ـؾ(و 

افسـٔٛ ٍٕل آحتٔٚج ـذفؽو وؿد كَدم ِف صٍٜ ادخٚفٍٜ فِحدقادث  ؾٍْل

ٓزمٓدٚ )افهدٌر( وإٔف ظٌٚرة ظـ شِٛ افُِٜٔو وٓزمٓدٚ)افُز(و واجلز،ٔدٜ 

 وـؾ ش ت احلدوث.

 چی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب  چ  ؿدددددٚل كًدددددٚػ)

و ؾٌٚٔيدددٜ {١اإلخققق    } چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  و وؿدددٚل كًدددٚػ ){١٢٣انبمقققرة  }

إوػ إتٍك افتًددو وإتٍك أن يُقن هْٚك )واحدد( مثِدف شدٌحٕٚف وكًدٚػو 

ًٚو  ًٚو إذ ؿد يُقن افقدء واحددًا ومرـٌد فُـ هذه أيٜ   كِْػ أن يُقن مرـٌ

كف ومٚهٔتف إصٚرة إػ ـقٕف كًٚػ ِف ذا چٻ  چ ؾجٚء ؿقفف ِف أيٜ افثٕٜٚٔ 

 ًٚ  إٔقاع   ذاكف ظـ   .. ٍٕك چ  ٻ        چ ) كًٚػ  قففَؾٌ افسـٔٛو   ظـ مْزه
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 ومًْك افقحدإٔة دم افهٍات: إٔف شبحإف وتًاػ فٔس فف صٍتان ؾـٖـثر مــ

 .ـَدرتغ جْس واحد

  افؼح     

وأبىؾ ؿقل افْهٚرى ِف افتثِٔدٞو ؾد٘هنؿ أي) افْهدٚرى ئًِدقا اهلل افُثرةو 

ًٚ مـ ثَلثدٜو حٔدٞ زظّدقا إٔدف مُدّقن مدـ أؿدٕٚٔؿ) إب وآبدـ  كًٚػ مرـٌ

 وجتِٔدف وبدروزه افندئ طٓدقر هدل افتل افهٍٜ هق بٕٚؿْقم وادراد وافروحو

أن  و وهق اجلقهر وافندخصو وزظّدقاادقصقف ؽر افهٍٜ وفًٔٝ فٌره

هذه افثَلثٜ واحدة وهق اهلل كًدٚػو ؾٖبىدؾ اهلل زظّٓدؿ ب٘ثٌدٚت )إحديدٜ(و 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  وحُؿ ظِٔٓؿ بٚفٍُر ؾَٚل كًٚػ )

 .{٤٣انًائدة  } چگگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ

 ووحدة افذات كٍْل ظـ اهلل كًٚػ ـّغ ومهٚ)

 افُؿ ادتهؾ ِف افذات) وهق كرـٌٔٓٚ مـ أئزاء. -1

شدٌحٕٚف وكًدٚػ افُؿ ادٍْهؾ ِف افذات) وهق كًدد افدذاتو ؾٓدق  -2

 .مـ حٔٞ افذات أحديو ؾَل كرـٔٛ و وواحديو ؾَل كًدد

ــ٘      ) ــٝظ يـ ــازي يـ ــبهاْ٘ ٚتعـ ــ٘ ضـ ــيات: أْـ ــ١ يف ايضـ ــ٢ ايٛحداْٝـ َٚعٓـ

(و أو نكــدزتريظدددم كًددددهٚ )أي) (و صــيتإ فــ نجس َــٔ دــٓظ ٚاحــد   

 و ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)إرادكغو وٓ يقئد ٕحد صٍٜ كنٌف صٍتف

 ووحددددة أوئدددٛ هلدددٚ ومثدددؾ ذي

 

 إرادة وافًِددددددؿ فُددددددـ ظددددددؿ ذي
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  افؼح     

 أي) أوئٛ وحدة فِهٍٜ ؾًِٔٝ متًددة مـ ئْس.

 ؾقحدة افهٍٚت كٍْل ظـ اهلل كًٚػ ـّغ ـذفؽو ومهٚ)

افُؿ ادتهؾ ِف افهٍٚت) وهق افتًدد ِف صٍٚت اهلل مدـ ئدْس  -1

واحدو ؾِٔس فف ؿدركٚنو وٓ إرادكٚنو وٓ حٔٚكٚتو وٓ ظِ ن: 

ؿدددرة واحدددةو وإرادة واحدددةو وحٔددٚة واحدددةو وظِددؿ  بددؾ هددل

واحدو وـذفؽ بَٜٔ افهٍٚت: ٕن افهدٍٚت مًدٍٚنو وادًدٚين ٓ 

 كتًدد.

يُدقن فٌدر اهلل كًدٚػ صدٍٜ  افُؿ ادٍْهؾ ِف افهٍٚت) وهق أن -2

كنٌف صٍٜ اهلل كًٚلو ـٖن يُقن دخِقق ؿدرة كنٌف ؿدرة اهللو أو 

 إرادة كنٌف إرادة اهلل كًٚػ.

 ٍبْٗ:ت 

 ُٛ رب  رد بًوٓؿ مًٖفٜ )افُؿ ادتهؾ( بحجٜ أن افُؿ ادتهدؾ َيَْْهد

 أصًَل ظذ رء ذي أئزاءو وهذا ادًْك ٓ يتو  ِف افهٍٚت.

فقا ـقن افهدٍٚت ؿٚ،ّدٜ بدذات واحددة مْزفدٜ القابؾ ) أن افًِ ء ٕزَّ

  (1)افسـٔٛو ٓ افسـٔٛ ًٍٕف: ٕٕف ِف حَف كًٚػ مًتحٔؾ.

                                                 

 .(1/312)ظقن ادريد إير  (1)
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 ادختار افٍاظؾ  وهق، دم إؾًال.. فٔس فٌره مًف ؾًؾ ومًْك افقحدإٔة

  افؼح     

(   ٌ ( أو كدٖثر ِف َٚع٢ٓ ايٛحدا١ْٝ يف األفعاٍ.. يٝظ يػـريٙ َعـ٘ فعـ

( فًٍِفو وهق افذي خيِدؼ املوتاز ايياعٌ( شٌحٕٚف )ٖٚٛؾًؾ مـ إؾًٚلو )

ل و وؿدٚ{١٢انصقافاث   } چڭ  ۇ  ۇ    ڭچ أؾًٚل افًٌدٚدو ؿدٚل كًدٚػ) 

 .{١٢انبروج  } چۇ  ۇ  ۆ   چ كًٚػ) 

وهذا يًّك ظْد افًٚرؾغ )بقحدة إؾًٚل(و ؾَل رء يٗثر بىًٌدف أو 

 بَقٍة ؾٔف: بؾ هذا أمر بٚضؾو وؿد طٓر ِف افَؤٜ أربع ؾرق)

) كَقل أن افقء يٗثر بىًٌفو ـدٖن يًتَدد أن إشدٌٚب افًٚديدٜ إوػ

ًٌٌٚ ٚ ـٚحلرق وافَىع وافنٌع ـٚفْٚر وافًُغ وإـؾ وافؼب كٗثر ِف م

يًتَد أن افْٚر كرحؼ بىًٌٓٚ وذا دٚو وـدذفؽ افًدُغ كَىدعو أي) وافريو 

وإـؾ ينٌعو وافؼب يرويو ـؾ ذفؽ بىًٌف وذاكفو ومًتَدد ذفدؽ ـدٚؾر 

 (1)بٚإلمجٚع.

فْٚر حترق بَقة خَِٓٚ اهلل ؾٔٓدٚو وِف ا) كَقل أن افًُغ كَىع وافثإٔة

 (2)إص  إٔف فٔس بُٚؾر بؾ هق ؾٚشؼ مٌتدع. ـٍر مًتَد ذفؽ ؿقٓنو

  إشٌٚب بغ   ئًِقا وفُْٓؿ  ادٗثرو   هق اهلل  إن   ) كَقلافثافثة

                                                 

 .(197)افٌٔجقري إير  (1)

 .(197)افٌٔجقري إير  (2)
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  افؼح     

ًٚ بحٔٞ ٓ يه  ختٍِٓٚو ؾًّتَد ذفؽ ئومًٌٌٚ ٚ  ًٚ ظَِٔ ٚهدؾو وربد  كَلزم

ه ذفؽ إػ افٍُر وافًٔٚذ بٚهلل.  ئرَّ

) كَقل أن ادٗثر هق اهلل كًدٚػو وفُدْٓؿ ئًِدقا بدغ إشدٌٚب افرا ًة

ًٚو بحٔٞ يه  ختٍِٓٚو  ًٚ ظٚدي ؾٓـذا هـق اظتَـاد أهـؾ اإليـامن ومًٌٌٚ ٚ كَلزم

 .مـ أهؾ افتقحٔد

وفًٌِددد ِف إؾًددٚل وئددف اـتًددٚب ـدد  ذهددٛ إػ ذفددؽ أهددؾ افًددْٜ 

ًٚ فُؾ مٚ يًٍِفو واجل  مًدتًََل وفٔس هدق ظٜو ؾِٔس افًٌد خمتٚرًا اختٔٚرًا ـِٔ

مٔدٜ فدٔس فدف وئدف اختٔدٚرو ـد  ؿدٚل  ظـ اهللو ـ  ؿٚل ادًتزفدٜو وٓ هدق ـٚفد 

آختٔدٚر بَدركدف شدٌحٕٚف أي) اجلزيٜو بؾ ئًؾ اهلل فف وئدف اختٔدٚرو وهدق 

رو ؾهدٚر هبدذا اخلدٚفؼ وكًٚػ وإرادكفو وفٔس افًٌد هق اخلدٚفؼ هلدذا آختٔدٚ

احلََٔل فألصٔٚء هق اهللو حتك وئف آـتًٚب ِف افًٌد هق مـ اهلل شدٌحٕٚف 

وكًٚػ وفق صٚء فًٌِف إيٚه ؾهٚرت حرـتف دون اختٔدٚره ـّدـ كدركًش يدده 

 درض بف ؾ٘هنٚ كتحرك دون اختٔٚر.

 :ٛورِب أِن الطٍٛ ٔاجلىاعٛ يف ِرٓ املطأل 

ن أؾًددٚل افًٌددد آختٔٚريددٜ واؿًددٜ مددذهٛ أهددؾ افًددْٜ واجل ظددٜ إػ أ

 افًٌد كٖثر ؾٔٓٚ: بؾ اهلل كًٚػ أئرى   فَدرة  وحدهٚو وفٔس اهلل كًٚػ   بَدرة
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ٕع أوئد ؾٔف ؾًِف ظٚدكف بٖن ُيقِئد ِف افًٌد ؿدرة واختٔٚراو ؾ٘ن   يُـ كّؿ مٚ

ًٚ هلذه افَدرة وهدذا آختٔدٚر افِدَذيـ أوئددمهٚ اهلل كًدٚػ ؾٔدفو  ادذـقر مَٚرٕ

ًٚ  -ظذ هدذا–ؾُٔقن ؾًؾ افًٌد  ًٚو ومًُدقب ًٚ وإحدداث ًٚ هلل كًدٚػ إبدداظ خمِقؿد

 فًٌِد.

 :ٔاملساد بكطب العبد 

هق مَٚرٕٜ وئقد افًٍؾ بَدركف واختٔٚرهو مـ ؽر أن يُقن ثّٜ كدٖثر 

 (1)افًٌد ـٚن ىلًَل فيٓقر افًٍؾ.أي) ف أو مدخؾ ِف وئقده شقى إٔف مْ

افٍدرق بدغ حرـدٜ افًٌدد افتدل  -ـد  ذـدر اإلمدٚم افٌدزايل–ويتٌغ فْٚ 

بدف ظدذ ُيدرد خِٝ ظـ ـًٌف واختٔٚره وبغ مٚ ؾٔٓٚ ـًٛ فف ِف مثٚل بًدٔط 

ًٚو وهق)  مـ يَقل أن افًٌد جمٌقر ـِٔ

درضو أو ـٌر افًـ افذي كركًش  أن اإلًٕٚن ادهٚب برظنٜ ِف يده

ًٚو بخدَلف ؾيدده.. ٓ يًدتىٔع إيَٚؾٓدٚو  ٓدل حرـدٜ ٓ اختٔدٚر فدف ؾٔٓدٚ مىَِد

 حتريُٓٚ مـ افًِٔؿ ؾٚفٍرق واو  بغ آثْغ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

ٍِِّدددددٚ ـُ  وظْددددددٕٚ فًٌِدددددد ـًدددددٛ 

 

 و  يُددددددددـ مددددددددٗثرًا ؾِتًرؾددددددددٚ

                                                  

 .(198)افٌٔجقري إير  (1)
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 ؾِددددددٔس جمٌددددددقرًا وٓ اختٔددددددٚرا

 

 وفدددددٔس ـدددددًَل يًٍدددددؾ اختٔدددددٚرا

ووحدة إؾًٚل كٍْل ظدـ اهلل كًدٚػ افُدؿ ادٍْهدؾ ِف إؾًدٚل ؾَدط  

وئدف اخلِدؼ واإلجيدٚدو  أن يُقن فٌر اهلل كًٚػ ؾًؾ مـ إؾًدٚل ظدذوهق) 

فٌدر اهلل ُيًْدٛ ظدذ وئدف افًُدٛ  ؾَل خٚفؼ إٓ اهللو وحٔٞ ُيًْدٛ ؾًدؾ

 وآختٔٚر.

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ ويتٌغ فْٚ هذا ادًْك ِف ؿقفف كًدٚػ 

ًٚ أي) و {١٤األَفقال   } چڀ  ڀ ًٚ وإجيٚدًاو إذ رمٔٝ كًٌٌ ومٚ رمٔٝ يٚ ىلّد خَِ

ًٚ وإجيٚدًا. ًٚو وفُـ اهلل رمك خَِ  واـتًٚب

إؾًدٚل( ؾٓدق ثٚبدٝ  وأمٚ افُؿ ادتهؾ ِف إؾًٚل.. ؾ٘ن ُؾِن )بتًدد

هلل كًٚػو ٓ يه  ٍٕٔف: ٕن مٚ ِف افُقن مـ خِدؼ ورزق وإحٔدٚء وإمٚكدٜ ٓ 

 يُٚد حيلو وهق ؾًِف كًٚػ.

وإن ُؾِن افُدؿ ادتهدؾ )بّندٚرـٜ ؽدر اهلل هلل شدٌحٕٚف( ِف ؾًدؾ مدـ 

   (1)مٍْل بقحدإٜٔ إؾًٚل. -ٓ صؽ–إؾًٚل.. ؾٓق 

                                                 

 .(1/313)ادريد  ظقنإير  (1)
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  :ٛٔاخلالص 

أن صددٍٜ افقحدإٔددٜ ٍٕددٝ ـّقمددٚ مخًددٜو وادددراد بددٚفُؿ هْددٚ افتًددددو 

 وهذه افُّقم هل)

 افُؿ ادتهؾ ِف افذات) وهق افسـٔٛ ؾٔٓٚ. (1

 (1)افُؿ ادٍْهؾ ِف افذات) وهق افتًدد وافْير. (2

ت) وهدق افتًددد ِف صدٍٚت اهلل كًدٚػ مدـ افُؿ ادتهدؾ ِف افهدٍٚ (3

 ئْس واحدو وافسـٔٛ ؾٔٓٚ.

افُددؿ ادٍْهددؾ ِف افهددٍٚت) وهددق أن يُددقن فٌددر اهلل صددٍٜ كنددٌف  (4

 صٍتف كًٚػ.

 افُؿ ادٍْهؾ ِف إؾًٚل) وهق ادنٚرـٜ فف ؾٔٓٚ. (5

وأمٚ افُؿ ادتهؾ ِف إؾًٚل ؾٕ٘ف ٓ يٍْك ؾٔٓٚ ـ  كَدم افتٍهٔؾ ؾٔدفو 

ر اإلمٚم إصًري مـ أن صٍٚت إؾًٚل حٚدثدٜ: ٕهندٚ ظْدده وهذا ظذ خمتٚ

ظٌددٚرة ظددـ) كًَِددٚت افَدددرة افتْجٔزيددٜ احلٚدثددٜو وافتْجٔددز هددق اإلجيددٚد أو 

 اإلظدام بٚفًٍؾو ؾٚفتًِؼ افتْجٔزي فألؾًٚل ظْد إصٚظرة حٚدث.

                                                 

 .(312/ 1)و وظقن ادريد (31)و وهدايٜ ادريد (154)افهٚوي  ذح إير (1)
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مثٚل ذفدؽ) إذا أراد اهلل كًدٚػ إجيدٚد أحددٕٚ مدـ إزلو ؾد  أراده ٍٕدذه 

بَدركفو ؾَدركف إٔجزت وئقد هذا افنخصو ؾٕ٘جدٚز هدذا افًٍدؾ حدٚدثو 

 ـ  شْذـره إن صٚء اهلل ظْد )صٍٜ افَدرة(.

وأمٚ ادٚكريديٜ) ؾهٍٚت إؾًدٚل ظْددهؿ ؿديّدٜو إذ هدل ظٌدٚرة ظدـ) 

ًٚو ومهدٚ صٍٜ افتُقيـ اف َديّٜ و ؾًذ هذا يُقن ظْدهؿ افُد ن مٍْٔدٚن أيود

   (1)افُؿ ادٍْهؾ ِف إؾًٚل وافُؿ ادتهؾ ؾٔٓٚ.

 :ْٗتٍب 

افَرآن مـ أوفف إػ آخره مٌغ فِتقحٔد وصٍٜ افقحدإٜٔو ؾد٘ن افَدرآن 

إمٚ خز ظـ اهلل وأشد ،ف وصدٍٚكف وأؾًٚفدف: ؾٓدق افتقحٔدد افًِّدل اخلدزيو 

ظٌٚدكف وحده: وكرك وخِع مٚ ُيًٌدد مدـ دوٕدف: ؾٓدق افتقحٔدد وإمٚ دظقة إػ 

اإلرادي افىٌِلو وإمٚ أمر وهنل وإفزام بىٚظتدف: ؾٓدذا مدـ حَدقق افتقحٔدد 

ومَُّلكددفو وإمددٚ إخٌددٚر مْددف كًددٚػ ظددـ إـرامددف ٕهددؾ افتقحٔددد ِف افدددٕٔٚ 

وأخرة: ؾٓق ئزاء كقحٔدهو وإمٚ إخٌٚر ظدـ أهدؾ افؼدك ومدٚ يَدع هلدؿ ِف 

 حُؿ ظـ  مـ خرج افًَٚب: ؾٓق ئزاء   مـ مـ افُْٚلو وِف أخرة  افدٕٔٚ 

                                                 

 .(145)و وافٌٔجقري (155)افهٚوي  ذح إير (1)
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 ِجد صٔئًا مـ هذه ادخِقؿاتقظًَل: إٔف فق ـان متًددًا ل يُ  وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

  افؼح     

 (1)افتقحٔدو ؾجّٔع مٚ ِف افَرآن كقحٔد.

 :ٚفاٟد 

ون ٍُر بٚفقحدإٜٔ إٓ بًدض اإلٕدس ؾَدطو أمدٚ جلدـ.. ؾدَل يًتَددي  

و وفدٔس مًْدك ذفدؽ إٔدف ٓ يقئدد ؾدٔٓؿ ـدٚؾرو ؾدذفؽ افؼك بدٚهلل شدٌحٕٚف

 (2)خمٚفػ فِْهقصو وإٕ  افٍُر ؾٔٓؿ بٌر افؼك.

ظذ أن اهلل واحد ِف ذاكف وصدٍٚكف وأؾًٚفدف أي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو)

(ُٜ ( ؾقئدقد ِدـد غـ٦ًٝا َـٔ ٖـرٙ املوًٛقـات     ٛعكاًل: أْ٘ يٛ نإ َتعد ًا مل 

يٚم افًجٔٛ.. مٌىؾ فِتًددد: ٕٕدف فدق ـٕٚدٚ إهلدغ.. ؾ٘مدٚ أن إصٔٚء هبذا افْ

ًٚ: ٕن مًْك ذفدؽ  يتٍَٚ أو خيتٍِٚو ؾ٘ن اكٍَٚ.. ؾَل يُّـ أن يقئدا افقء مً

ًٚو  ًٚ ظذ أثر واحدو وهدذا ىلدٚل: ٕٕدف ٓ جيتّدع مدٗثران مًد ورود مٗثريـ مً

ًٚ ِف مُٚن واحددو وٓ يُّدـ أي ًٚ هلدذيـ ـّىرؿٜ احلداد ؾ٘هن  ٓ يًَٚن مً ود

ًٚ: ٕٕدف  ن أوئدده إول ؾٚفثدٚين ٓ ىلدؾ فدفو ؾُٔدػ إاإلهلغ أن يقئداه مركٌد

 أحدمهٚ بًٌوف وأخر   مٚ هق مقئقد؟و وٓ يُّـ ـذفؽ أن خيتص يقئد 

 

                                                 

 .(1/311)ظقن ادريد إير  (1)

 .(153)و وذح افهٚوي (31)هدايٜ ادريد إير  (2)
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 . چجت  حت    خت      مت   چ: وًَٕل: ؿقفف تًاػ

 .{٥٥١الكهف: } چۉ  ۉ    ې  ې ۋ  ۅ     ۅ    چ و

  افؼح     

أخددر: ٕٕددف إذا كًَِددٝ ؿدددرة إول بقددء ؾًّْددٚه إًددداد  بًٌوددف

 افىريؼ أمٚم ؿدرة افثٚين فِتًِؼ بفو وهذا ظجز يَيض بٖٕف فٔس إفف.

 ..وإن اختٍِٚو بٖن أراد أحدمهٚ إجيٚد افًٚ  مثًَلو وأراد أخدر إظدامدف

ًٚ: ٕٕف يسكٛ ظذ ذفؽ ائت ع افوديـو وهدق  ؾَل يُّـ أن يٍْذ مرادمهٚ مً

ٚلو وٓ يُّـ أن يٍْدذ مدراُد أحددمهٚ دون أخدر: ٕن ذفدؽ يًْدل ظجدز ىل

 افذي   يٍْذ مرادهو وهق بٚفتٚيل فٔس ب٘ففو إٕ  افذي ٍٕذ مراده هق اإلفف.

 بذفؽ بىَلن افتًددو وإذا بىؾ افتًدد ثٌتٝ افقحدإٜٔ.ؾثٌٝ 

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ؿٔٚمددددددددف بددددددددٚفٍْس وحدإٔددددددددٜ

 

َّٔفْ  ًٚ أوصدددددددددٚؾف شدددددددددْ هددددددددد  مْزَّ

 ظددـ وددد أو صددٌٍف ذيددٍؽ مىَِددٚ 

 

 ووافددددٍد ـددددذا افقفددددد وإصدددددؿٚ

الكهففف: } چجت  حت    خت      مت   چ ْكــاًل: قٛيــ٘ تعــازي ( دفٔددؾ ذفددؽ )ٚ) 

(و {٢٢األوبيففا : } چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې چ)( ؿقفددف كًددٚػ)ٚ ،{٥٥١

واظِؿ أن )إٓ( ِف هذه أيٜ افُريّٜ هدل صدٍٜ ٔهلدٜ بًّْدك )ؽدر(و ؾٓدل 

صدقرة احلدرفو وٓ  فُـ   ييٓر إظراهبدٚ إٓ ؾدٔ  بًددهٚ فُقهندٚ ظدذ :ؿٌ اش

 جيقز أن كُقن )إٓ( هْٚ أداة اشتثْٚءو ٓ مـ ئٜٓ ادًْك وٓ مـ ئٜٓ افٍِظ.
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م مدـ ذفدؽ ٍٕدل افتقحٔددو إذ افتَددير ) ؾألٕدف يِدزأما مـ جٓـة ادًْـك

)فقـٚن ؾٔٓ  آهلٜ فٔس ؾٔٓؿ اهلل فًٍدكٚ(و ؾَٔتيض بٍّٓقمف إٔف فق ـدٚن ؾدٔٓ  

اهلل   كًٍدددو وهددق بٚضددؾو إذ مًْددك هددذا افُددَلم أن اهلل فددٔس ؾددٔٓؿ وهلددذا 

 ؾًدتو ومًْٚه ـذفؽ إثٌٚت آهلٜ مع اهلل.

ٌٜ  ) ؾألن ادًتثْك مْف ُينسط أنوأما مـ جٓة افٍِظ ًٚو وآهلد يُدقن ظٚمد

ر ِف اإلثٌٚتو ؾَل ظّقم ففو ؾَل يه  اشتثْٚء مْف. ُّ  مجع ُمْ
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 افدرس افتاشع

 دم مًْك افَدرة واإلرادة دم حَف ظز وجؾ

هـل: صـٍة ؿديّـة ؿائّـة  ذاتـف تًـاػ  ومًْك افَدرة دم حَف ظز وجـؾ

 ..........................................يتٖتك هبا إجياد ـؾ هُـ وإظدامف

  افؼح     

 الدزع التاضع

 يف وعٍٜ القدزٚ ٔاإلزادٚ يف حقْ عص ٔدن

ادهددْػ رمحددف اهلل كًددٚػ وًٍْٕددٚ اهلل بددف ظددـ صددٍٜ افًٍْددٜٔو دددٚ كُِددؿ 

وافهددٍٚت افًددٌِٜٔ.. ذع ِف احلددديٞ ظددـ صددٍٚت ادًددٚينو وبدددأ رمحددف اهلل 

 بهٍٜ افَدرة فيٓقر كٖثرهٚو ؾَٚل)

ًٜ هل)  افَقة و آشتىٚظٜ.َٚع٢ٓ ايكدز٠ يف حك٘ عص ٚدٌ)  ( فٌ

( ًٚ ٖٞ: صي١ قدمي١ قا١ُ٥ برات٘ تعـازي ٜتـ ت٢ بٗـا إ ـا      واصىَلح

  ٘ (و وهددذا افتًريددػ مددع شددٚ،ر افتًددٚريػ ادددذـقرة نــٌ ممهــٔ ٚإعداَــ

فِهٍٚت ٓ كتْٚول احلََٜٔ: ٕٕف ٓ يًِؿ ـْف ذاكف وصدٍٚكف إٓ هدق شدٌحٕٚفو 

افثٚين مدـ افتًريٍدٚت ِف  وادراد بُِّٜ )رشقم(.. افًَؿ (1)مووإٕ  هذه رشق

ظِددؿ ادْىددؼ افتددل هددل ظْددد أهددؾ ادْىددؼ ثَلثددٜ أؿًددٚ م))احلدددو وافرشددؿو 

 وافتًريػ بٚفٍِظ(و ؾٖمٚ احلد) ؾٓق كًريػ اجلْس.

                                                 

 .(34)يٜ ادريد و وهدا(1/324)و وظقن ادريد (115)افٌٔجقري إير  (1)
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  افؼح     

وأمددٚ افرشددؿ) ؾٓددق افتًريددػ بٚٔثددٚرو ـتًريددػ اإلًٕددٚن بددٚحلٔقان 

 افْٚضؼ.

وأمٚ افتًريػ بٚفٍِظ) ؾٓق إبدال افٍِظ بٍِدٍظ مدرادف فدف أصدٓر مْدفو 

 ـتًريػ افٌوٍْر بٕٚشد.

وفَِدرة كًَِٚت شًٌٜو أصٚر ادهْػ رمحف اهلل كًٚػ   ِف افتًريػ إػ 

 )هلهبٚ(( و كواحد مْٓٚ بَقفف ))يتٖك

صِقحل ؿديؿ) ومًْك افتًِدؼ افهدِقحل) هدق صدَلحٔتٓٚ  كًِؼ (1

افَدرة اإلجيٚد واإلظدام أي) ِف إزل فإلجيٚد واإلظدامو ؾّّٓتٓٚ 

 فُِّْٚت ـ  كَدمو وـ  شٖٔب بٕٔٚف أـثر إن صٚء اهلل كًٚػ.

 وبَٜٔ افتًَِٚت افًتٜ هل)

كًِؼ ؿٌوٜ) وهق كًَِٓٚ بًدمْٚ ؾٔ  ٓ يزال ؿٌؾ وئقدٕدٚو بًّْدك  (2

اهلل كًٚػ إن صٚء ؿىع ذفؽ افًدم بَدركف وأبدفف بٚفقئقدو وإن  أن

صددٚء أبَددك ذفددؽ افًدددم بَدركددفو وـددذفؽ إن صددٚء أبَددك اشددتّرار 

 افقئقدو أو إن صٚء ؿىًف.

 كًِؼ بٚفًٍؾ) وهق كًَِٓٚ ب٘جيٚدٕٚ بٚفًٍؾ بًد افًدم افًٚبؼ. (3

 فًدم.اكًِؼ ؿٌوٜ) وهق كًَِٓٚ بٚشتّرار افقئقد بًد  (4
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 كًِؼ بٚفًٍؾ) وهق كًَِٓٚ ب٘ظدامْٚ بٚفًٍؾ بًد وئقدٕٚ. (5

 كًِؼ ؿٌوٜ) وهق كًَِٓٚ بٚشتّرار افًدم بًد افقئقد. (6

 

كًَِٓددٚ بٚفًٍددؾ) وهددق كًَِٓددٚ ب٘جيٚدٕددٚ بٚفًٍددؾ حددغ افًٌددٞ يددقم  (7

 افَٔٚمٜ.

ــؼ هــق أي) ضِددٛ افهددٍٜ أمددرًا زا،دددًا ظددذ ؿٔٚمٓددٚ بٚفددذاتو  )وافتًِ

أي) اؿتوٚ،ٓٚ واشتِزامٓٚو وهذا حََٜٔ ِف افتًِؼ بٚفًٍؾو وهدق افتْجٔدزيو 

 إٕجٚزه بًّْك حدوثف ِف افقؿٝ افذي أراده اهلل.

فقدءو أو ظدذ  –ِف إزل  – افهٍٜ افتًِؼ ظذ صَلحٜٔ قوأمٚ إضَل

ًٚ حََٜٔ.ـقن افقء ِف افٌَوٜ.. ؾّجٚز: ٕٕف ف  (1)ٔس كًَِ

مددـ مقاؿددػ افًَددقلو ؾددَل يًِّددف إٓ اهللو  أن افتًِــؼ هــق: :وؿٔــؾ

 (2).وافتحَٔؼ هق افتًريػ إول

 

 

                                                 

 .(1/325)ظقن ادريد إير  (1)

 .(325/ 1)و وظقن ادريد (116)افٌٔجقري إير  (2)
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افتًِؼ  ومـ هْٚ ٍٕٓؿ أن (1)وافتًِؼ ٓ يُقن إٓ فهٍٚت ادًٚين ؾَطو

افتْجٔزي فَِدرة حٚدث وفٔس بَديؿ: ٕهنٚ كتًِؼ بحدوث افًٍؾ ِف 

افقؿٝ وافزمـ افذي أراده اهللو ؾتًَِٓٚ بحدوثٓٚ أي) بٚإلٕجٚز حٚدث: ٕن 

 وؿقع افًٍؾ حٚدثو ـ  كَدم.

ومًْك كًِؼ افٌَوٜ) أن ادُّـ ِف ؿٌوٜ افَددرةو ؾد٘ن صدٚء اهلل كًدٚػ 

 هو وإن صٚء أظدمف.ظدمفو وإن صٚء أوئد أبَٚه ظذ

ًٚ: ٕٕف وائدٛ ٓ ئدٚ،زو  وأمٚ افًدم إزيل.. ؾَل كتًِؼ بف افَدرة اكٍٚؿ

وإٓ جلددٚز وئقدٕددٚ ِف إزلو وهددذا بٚضددؾ: دددٚ يِددزم ظِٔددف مددـ كًدددد ذوات 

 افَدمٚء.

ؾتًِددؼ افَدددرة ِف وئددقد ادُّْددٚت أمددر متٍددؼ ظِٔددفو وأمددٚ ِف ظدمددف 

 غ ومهٚ)افىٚرئ بًد افقئقد.. ؾّختِػ ؾٔف ظذ ؿقف

) أهنٚ كتًِؼ بف كًِؼ كٖثرو ؾ٘ن صدٚء اهلل أبَدٚه بَدركدفو وإن صدٚء إول

ؿىًدف وأبدفدف بٚفًدددم بَدركدفو وهددق ؿدقل إؿددؾ مدـ أهددؾ افًِدؿ ـٚفَددٚيض 

 افٌٚؿَلين.

                                                 

 .(44)هدايٜ ادريد إير  (1)
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كتًِؼ ب٘ظدامْٚ بًد وئقدٕٚ: بؾ إذا أراد اهلل ظدم ادُّـ ) أهنٚ ٓ افثان

ؿىع ظْف اإلمدادو ؾًْٔدم بًٍْفو ـٚفٍتِٜٔ إذا مٚ إَىع ظْٓٚ افزيدٝ إىٍدٖت 

 بًٍْٓٚ.

وافَدرة ٓ كتًِؼ بٚفقائٛ وٓ بٚدًتحٔؾ ـد  كَددم:ٕن كًَِٓدٚ ـد  

ئددهو وهدق كَدم كًِؼ إجيٚد أو إظدامو ؾٖهنٚ إن كًَِٝ بٚفقائدٛ.. ؾ٘مدٚ فتق

مقئقد أصدًَل: ٕٕدف وائدٛ افقئدقدو وإمدٚ فتًدمدفو وهدق ٓ يٌَدؾ افًددم: 

وٕهنٚ إن كًَِٝ بٚدًتحٔؾ ؾ٘مٚ فتقئدهو وهدق ٓ يٌَدؾ افقئدقد بحدٚلو أو 

 فتًدمفو وهق مًدوم أصًَل.

وبٔدٚن  وؿد ذـرٕٚ أن افدًٌض ؿدد يثدر صدٌٜٓ وٓ بدٖس ب٘ظدٚدة ذـرهدٚ

 هْٚ دزيد إيوٚحو وهل) بىَلهنٚ

 ظدم كًِؼ افَدرة بٚفقائٛ وادًتحٔؾ يًد   ظجزًاو واجلقاب هق)أن 

أن ظدم كًِؼ افَدرة بٚفقائٛ وادًتحٔؾ إٕ  ـٚن ٕهن  خٚرئٚن ظـ 

وطٍٔتٓٚو وهل اإلجيٚد واإلظدامو وفٌٔس ذفؽ ظجزًا إذ أن افًجز إٕ  يُقن 

 إذا ـٚن ادتًِؼ مـ وطٚ،ػ افَدرة .

ًٚ فتَريٛ   وهق) وافٍٓؿوهْٚ ٕيب مثًَل بًٔى
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فـق ــان ظـاجزًا ل يقجـد  إٔـف فـق وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ظَـًل:، ظذ وؾؼ اإلرادة

 .چڳ  ڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  وًَٕل: ؿقفف تًاػ: ، ادخِقؿات صٔئًا مـ هذه

  افؼح     

أن وطٍٜٔ افًدغ اإلبهدٚرو ؾٓدل كٌكدو وفُْٓدٚ ٓ كًدّعو ؾٓدؾ ُيًدد  

وـذفؽ إذن كًّع وٓ كٌكو ؾٓؾ ُيًدد  َٕهٚ ؾٔٓٚ إن   كًّع افهقت؟و 

ظجزًا إن   كَر إذن؟و إذا فٔس بًجز أن ٓ كًّع افًغ: ٕن افًّع خٚرج 

ظـ وطٍٔتٓٚو وٓ يًد ظجزًا إن   كَر إذن: إذ اإلبهٚر خٚرج ظـ وطٍٔتٓٚو 

 وهلل ادثؾ إظذ.

مددٚ أن أي) (و عًــ٢ ٚفــل اإلزا ٠وافَدددرة إٕدد  كقئددد ادُّددـ وكًدمددف )

خههف كًٚػ ب٘رادكف أبرزكف افَدرةو ؾٚإلرادة شٚبَٜ ظذ افَدرة ـد  شدٔيٓر 

.ًٚ  فْٚ إن صٚء اهلل كًٚػ ظْد ذـر اإلرادة ؿريٌ

ٛ ظددذ صددٍٜ افَدددرة )أي) ( ٚايــديٌٝ عًــ٢ ذيــو عكــاًل:   )  (   أْــ٘ يــ

يـٛ نـإ عـادصًا مل ٜٛدـد     يتهػ بٚفَدرة ٓكهػ بودهٚ وهق افًجزو و)

( ـٔدػ وؿدد طٓدرت؟و ؾيٓقرهدٚ مْدٍٚف فًِجدزو اتغ٦ًٝا َٔ ٖرٙ املوًٛقـ 

 وبٕٚتٍٚ،ف كثٌٝ افَدرة.

 چڳ  ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ْكــاًل: قٛيــ٘ تعــازي: ( دفٔددؾ افَدددرة )ٚ)

  .({٢١البقرة: }
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 .فًدما ِقجقد، وٓفما فٔس  قاجب : وادراد  ادُّـ

  افؼح     

( ٔ ( بقائددٛ ًٛدــٛ   ٚاليَــا يــٝظ بٛادــب ) )( ـدد  بّْٔددٚٚاملـسا  بــاملُه

 (.يعدّا)

ـ  بْٔٚ ذفؽ ِف صٍٜ افقحدإٜٔ: ٕن  وؿدركف كًٚػ واحدة ؽر متًددة

كًددهٚ يَتيض فزوم ائت ع مٗثريـ ظذ أثر واحد ِف ٍٕس افقؿٝو وهدذا ٓ 

 يٌَِف ظَؾ وٓ َٕؾو ومثِٓٚ بَٜٔ افهٍٚت ـ  كَدم.

 :ٚفاٟد 

ذه افىٚ،ٍدٜ ْد ضٚ،ٍدٜ مدـ ادُّْدٚتو ـدٖن كتًِدؼ هبدظافَدرة ٓ كْتٓل 

  ُـ. أيدون ؽرهٚو بؾ هل ظٚمٜ افتًِؼ بجًّٔٓٚو ٓ خيرج ظْٓٚ 

وـددذفؽ متًَِددٚت افَدددرة ٓ كْتٓددل إػ حدددو وٓ إػ هنٚيددٜ ِف ئٕٚددٛ 

ذاب افْددرانو بدد  خيددص ادًددتٌَؾو إذ مْٓددٚ ًٕددٔؿ اجلْددٚن وظددأي) ادًددتٌَؾو 

ـ هدذيـ ظدأي) أمٚ مٚ وئد مـ متًَِٚت ِف اخلدٚرج  وـَلمهٚ متجدد أبديو

افنٔ غ ـًْٔؿ افدٕٔٚ وظّر ادخِقؿٚت ؾٔٓٚ.. ؾٓق متٍْٚه: ٕن ـؾ مدٚ حكده 

  (1)افقئقد مـ ادُّْٚت ؾٓق متٍْٚه.

 ؿٚل صٚئٛ اجلقهر)

 ُّددددددددـ كًَِددددددددٝؾَدددددددددرٌة بّ

 

 بدددددَل كْدددددٚهل مدددددٚ بدددددف كًَِدددددٝ

 
                                                 

 .(45)و وهدايٜ ادريد (136)و وافٌٔجقري (1/415)ظقن ادريد إير  (1)
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صٍة ؿديّـة ؿائّـة  ذاتـف تًـاػ،  :هل ومًْك اإلرادة دم حَف ظز وجؾ

ــافٌْك  ـدًٓ ظــ افٍَـر، وافًِـؿ ، ا جيـقز ظِٔـفخيهص هبا ادُّـ  بًض م

 . دًٓ ظـ الٓؾ

  افؼح     

 :ٚاإلزاد 

ًٜ ( َٚع٢ٓ اإلزا ٠ يف حك٘ عص ٚدٌ)  ) مىِؼ افَهد.فٌ

 ًٚ صي١ قدمي١ قا٥ُـ١ براتـ٘ تعـازي  خيضـط بٗـا املُهـٔ        :ٖٞ)وظرؾ

 ( ظذ وؾؼ افًِؿ.ببعض َا  ٛش عًٝ٘

فًددمو وـقٕدف ِف زمدـ مٙد أو ِف و ٚ جيقز ظذ ادُّدـ) افقئدقد وا

نايػ٢ٓ بداًل عٔ اييكس  ٚايعًـِ بـداًل   زمـ حٚب أو ِف زمـ مًتٌَؾو و )

 ( وافًُس.عٔ ازبٌٗ

 وفإلرادة كًَِٚن ومهٚ)

كًِؼ صِقحل ؿديؿ) وهق صَلحٜٔ افهٍٜ أزًٓ فِتخهٔصو إذ  (1

 ٓ مُره هلٚ وٓ مٕٚع.

وثٌق دٚ كًِؼ كْجزي ؿديؿ) وهق وؿع افتخهٔص بٚفًٍؾ أزًٓو  (2

بد   -أزٓ –وؾؼ افًِؿو ؾٚحلؼ شٌحٕٚف وكًٚػ ؿد خهدص إصدٔٚء ادُّْدٜ 

شتُقن ظِٔفو مـ أوصدٚف وأمُْدٜ وأزمْدٜ وؽرهدٚو واختدٚر هلدٚ بًدض مدٚ 

 . {٢٢انمصص  } چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ جيقز ظِٔٓٚ 
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ختهٔص مٚ شُٔقن ظِٔدفو أي) ؾتًِؼ اإلرادة بٚدُّـ كًِؼ ختهٔص 

ـدَل افتًَِدغ أزيلو ون صدٚء اهلل كًدٚػو ذ كًِؼ افًِؿ افُٚصػ ـ  شٖٔب إظ

قظل افتًِددؼو ؾتًِددؼ اإلرادة كًِددؼ ٕددؾددَل شددٌؼ بددغ افتًَِددغو مددع كٌددٚير 

 يُقن   كتًِؼ ختهٔصو وكًِؼ افًِؿ كًِؼ إُنٚفو وأن مٚ ظِؿ اهلل أن ٓ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲﮳   ﮴  ﮵  چ بف اإلرادة فُٔقنو ؿدٚل كًدٚػ 

و ؾِؿ يُـ اإلش ع: ٕٕف مٚ ظِؿ ؾدٔٓؿ  {٦٣األَفقال   } چ﮶  ﮷  ﮸

 (1)خرًاو وبٚفتٚيل مٚ أراده: ٕٕف فق أراده فُٚنو واهلل ظِؿ إٔف ٓ يُقن.

و وافَدرة وكًِؼ اإلرادة شٚبؼ ظذ كًِؼ افَدرة: ٕن اإلرادة ختهص

ًٚ فتًِددؼ اإلرادة  كقئددد أو كًدددم مددٚ خههددتف اإلرادةو ؾتًِددؼ افَدددرة كٚفٔدد

وكقؿٍٓٚ ظِٔٓٚو وؿد ؿدم ادهْػ رمحف اهلل ذـر افَدرة ظذ اإلرادة ٕن كدٖثر 

بددراز ادُّددـ إػ شددٚحٜ ـ أطٓددر مددـ كددٖثر اإلرادةو إذ أن إافَدددرة ِف ادُّدد

ًٚو ؾُٔدقن  افقئقد دفٔؾ ظذ افَدرةو وافتًِدؼ افتْجٔدزي ًٚ أزفٔد فدإلرادة كًَِد

ًٚو ـ  كَدم. ًٚ ظذ كًِؼ افَدرة افتْجٔزي فُقٕف حٚدث  شٚبَ

 

                                                 

 .(1/341)ظقن ادريد إير  (1)
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ذ هدل خمههدٜ  كتًِؼ بٚفقائٛ وٓ بٚدًتحٔؾ: إرة ٓدواإلرادة ـٚفَ

ًِؼ بٚدُّـ افذي ينّؾ اخلدر وافؼدو وافٍْدع وافيدو فَِدرة و وفُْٓٚ كت

ًٚ فًِّتزفٜ افذيـ ؿٚفقا أهنٚ مَتكة ظذ اخلر وافٍْع ؾَط.  خَلؾ

 ؿٚل صٚحٛ احلقهرة)

 وئددددددٚ،ز ظِٔددددددف خِددددددؼ افؼدددددد

 

 واخلددر ـٚٓشددَلم وئٓددؾ افٍُددر

ومثؾ افؼور إمقر اخلًًٜٔو ؾٕٚص  ؾٔٓٚ اجلقاز ِف مَدٚم افتًِدٔؿ  

كَدديرًا  (1)ٚل) اهلل خٚفؼ افَردة واخلْٚزير إٓ ِف مَٚم افتًِدٔؿووظذ هذا ٓ يَ

أن ذفؽ داخؾ ِف ظّقم كًَِدٚت افَددرة أي) فًّقم كًِؼ افَدرة واإلرادةو 

 واإلرادة. 

ؿٚل ِف ظقن ادريد)))ومـ إدب اجلؿ مٚ ؿٚفف بًوٓؿ ِف هذا افندٖنو 

 كًددٚػ أراد ؿِْددٚ) إن اهلل –بٍِددظ احلددقادث  –ؿددٚل) مددـ شددٖفْٚ ظددـ افؼددور 

ًٚ) إٕدف  أراد  -ظدز وئدؾ –حدوث مجٔع احلقادثو وهذه مْٓٚو وٓ َٕدقل أدبد

افؼورو وهذا إدب ؾرع مـ ؽهـ أدب اجلـ افْودر ادزهدر حدغ ؿدٚفقا) 

 ًٚ ًٚ صدديدًا وصدٌٓ ڭ  ۇ  ۇ   چ بًد مٚ دًقا افً ء ؾقئقدهٚ ؿد مِ ٝ حرش

                                                 

 .(119)افٌٔجقري إير  (1)
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و ؾّددع ذـددر )افؼدد( {١١انجققٍ  } چۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 

ًٚ مـ أن يَقفقا )أذا أراد اهلل بّدـ ِف إرض(و  ُبْل افًٍؾ فِّجٓقل حتٚصٔ

ۋ  ۋ  ۅ   چوحغ ُذـر )افرصد( ُبْل فًِِّقمو وأشْد هلل كًٚػ حٔٞ ؿدٚفقا) 

 . چۉ ۅ  

ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  چ وظدددددـ افٌَلمدددددغ افٔتّٔدددددغ ؿدددددٚل) 

ۈئ  ۈئ    چو وؿد ؿٚل مـ مجٔع مٚ بددر مْدف {٢٦انكهف  } چوئ  وئ

ڎ  چ و وظذ هذا اددْٟٓ افُدريؿ ئدرى ؿقفدف كًدٚػ) {٢٦انكهقف   } چېئ  ېئ

ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

((. {٦٢آل عًقققققققققققراٌ  } چڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ    

 (1)اهد

َْٔس  َوافؼ   ))أمٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ) َْٔؽ  َف .. ؾَدد أخرئف مًدِؿ ((إَِف

ـ ))) وشدِؿ ظِٔدف اهلل صدذ ؿقفف وأمٚ)ؿٚل اإلمٚم افْقوي ِف إذـٚر))  َوافؼ  

َْٔس  َْٔؽ  َف  وادتُِّدغ وافٍَٓٚء حدثغاد مـ احلؼ أهؾ مذهٛ أن ؾٚظِؿ..((إَِف

  افُٚ،ْٚت  مجٔع أن  ادًِّغ ظِ ء مـ بًدهؿ  ومـ  وافتٚبًغ افهحٚبٜ  مـ

                                                 

 .(346-1/345)ظقن ادريد  (1)
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 وب٘رادكددف و وكًددٚػ شددٌحٕٚف اهلل مددـ ـِٓددٚ وبهددٚ ًٍٕٓددٚ و وذهددٚ خرهددٚ

 ؾٔدف افًِد ء ؾدذـر و احلدديٞ هدذا كٖويدؾ مدـ ؾَلبد هذا ثٌٝ وإذا و ديرهوكَ

)  مًْدٚه)  بًدده وإ،ّدٜ صدّٔؾ بدـ افْي ؿٚفف أصٓرهٚ وهق أحدهٚ)  أئقبٜ

 افُِددؿ يهددًد إٕدد  و إفٔددؽ يهددًد ٓ)  وافثددٚين و إفٔددؽ بددف يتَددرب ٓ وافؼدد

 ـدٚن وإن فؼدا خٚفؼ يٚ ) يَٚل ؾَل و أدبٚ إفٔؽ يوٚف ٓ)  وافثٚفٞ و افىٔٛ

 ذا فٔس)  وافرابع و خٚفَٓٚ ـٚن وإن اخلْٚزير خٚفؼ يٚ)  يَٚل ٓ ـ  و خٚفَف

 (1)هد.(( اظٌثٚ صٔ ٚ ختِؼ ٓ ؾٕ٘ؽ و حُّتؽ إػ بٚفًٌْٜ

وؿد يَع فإلًٕٚن مُروه ؾٔ  ييـ: بْٔ  وؿقظف مْع ظْف مٚ هق ذ مْف ؾُدٚن 

 يُقن حْٔ ٍذ ذ.  وؿقظف حلُّٜ حٔٞ كًٌٛ ِف مْع مٚ هق أظيؿ مْفو ؾَل

 ِٔن املعاص٘ تقع بإزادتْ ضبحاٌْ ٔتعاىل؟ 

ڭ  چ  مددذهٛ افًددِػ وأ،ّددٜ إمددٜ أن اهلل كًددٚػ خددٚفؼ ـددؾ رء

 و ومٚ صٚء اهلل ـٚنو ومٚ   ينٚء   يُـو ؾدَل{١٢انصقافاث   } چڭ  ۇ  ۇ

 ًٚ فًِّتزفدٜ افدذيـ ؿكدوا اإلرادة ظدذ  خيرج  ُـ ظدـ كًِدؼ إرادكدفو خَلؾد

ٌدر إرادكدفو ع وافىٚظٜو وئًِقا ادًٚ  وافؼور ـِٓدٚ حٚدثدٜ باخلر وافٍْ

 أـثر  ٚ يريد.. ؾَل ًِٕؿ أي) ؾ٘ن ؿهدوا ـراهٜٔ ظَِٜٔ  وؿٚفقا) هق ـٚره هلٚو

                                                 

 (.49)ضًٌٜ دار افؼق افًرك( ) إذـٚر (1)
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ؽ يَتيض أن حيهؾ ِف افُدقن رء هلؿ ِف ذفؽ دخٚفٍٜ افْهقص: وٕن ذف

ًٚ ظْددفو وهددذا أمددر صددْٔعو وهددذا هددق مَهددقدهؿ ِف  دون إرادكددف: بددؾ ؽهددٌ

 افُراهٜ.

وأمٚ افُراهٜ افؼظٜٔ افتل هل افْٓل ظـ ادًٚ  وأثدٚم.. ؾٓدق  دٚ 

أمجع ظِٔف ادًِّقن ؿٚضٌٜو ؾٚهلل ٓ يرى فًٌٚده افٍُرو وٓ يدٖمر بٚفٍحندٚء 

ذا ـِف واؿع ب٘رادكفو فُْف شدٌحٕٚف وكًدٚػ ٓ حيٌدف وٓ بٚفذٕقبو وإن ـٚن ه

 وٓ يروٚهو بؾ يٌٌوف ويذم أهِفو ويًٚؿٛ ظِٔف.

 ٜٔقد ٔقع بإزادتْ؟ الرٌب فإُ قاه قاٟن: ِلىا ٖعاقب عم 

ؾددٚجلقاب) أن اهلل شددٌحٕٚف وكًددٚػ   جيًددؾ اإلًٕددٚن جمٌددقرًا ِف مجٔددع 

ختٔٚر يًّك بٚفًُٛ  ـ  أمقرهو وٓ خمتٚرًا جلّٔع أمقرهو بؾ ئًؾ فف ئزء ا

ًٚ: بؾ فف ئزء اختٔٚرو ويثٌٝ  كَدمو ؾٚإلًٕٚن ٓ خيِؼ أؾًٚفف وٓ خيتٚرهٚ مجًٔ

و {٦١انتكقىير   } چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ ذفؽ بَقفدف كًدٚػ 

 ٕن اهلل كًدٚػ أشدْد ادندٔ ٜ إػ اإلًٕدٚنؾٓذا يثٌٝ وئقد اختٔٚر فإلًٕدٚن: 

ـددذفؽ إضددَلق منددٔ ٜ اهلل كًددٚػ وظّددقم  و ويثٌددٝچوئ    چ           بٚفًٍددؾ

 كًَِٓٚ.

واإلًٕٚن ينًر مـ ًٍٕدف بدٖن فدف إرادة ئز،ٔدٜ خيتدٚر هبدٚ بدغ إصدٔٚء 

 ظذ   دفٔؾ  بحد ذاكف افقاشًٜو وافتُِٔػ   افتُِٔػ  شٚحٜ  ِف  فف  ادىروحٜ
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وئقد ئزء اختٔٚر فددى اإلًٕدٚن: وإٓ   يُدـ فدف مًْدكو ويندًر اإلًٕدٚن 

ـذفؽ أن فف ؿدرة يٌِغ هبٚ مدٚ اختدٚره وأرادهو شدقاء ـدٚن مًهدٜٔ أو ضٚظدٜو 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ خدددرًا أو ذًاو ؿدددٚل كًدددٚػ 

 ًَدٚب وهلدٚظِٔٓٚ اف ؾٌٓذه اجلز،ٜٔ مـ آختٔٚر يُقن و{٦١انكهقف   } چ چ

 افثقاب.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)وؿد كَدم ـَلم 

ٍِِّدددددٚ ـُ  وظْددددددٕٚ فًٌِدددددد ـًدددددٛ 

 

 و  يُددددددددـ مددددددددٗثرًا ؾِتًرؾددددددددٚ

 ؾِددددددٔس جمٌددددددقرًا وٓ اختٔددددددٚرا 

 

 وفدددددٔس ـدددددًَل يًٍدددددؾ اختٔدددددٚرا

  :ٛوطأل 

اإلرادة فًٔٝ ظغ إمدرو وٓ مًدتِزمٜ  ناإلرادة ؽر إمرو بًّْك أ

 ففو وافدفٔؾ ظذ ذفؽ)

ٚػ ؿد )يريد ويٖمر(و ؾتِتَل اإلرادة وإمرو ـ٘ي ن مـ ظِدؿ أن اهلل كً

 اهلل مْٓؿ اإلي نو ؾٖٕف كًٚػ أرد مْٓؿ اإلي ن وأمرهؿ بف.

وؿد )يريد وٓ يٖمر(و ـدٚفٍُر افقاؿدع  دـ ظِدؿ اهلل أهندؿ ٓ يٗمْدقنو 

وـٚدًٚ   ـ ظِؿ اهلل كًٚل أهنؿ يًَقن ؾٔٓٚو ؾٕ٘ف أراد ذفؽ: ٕٕف ظِؿ أزًٓ 

 هنؿ شٍُٔرونو فُْف   يٖمر بف.أ
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وؿددد )يددٖمر وٓ يريددد(و ـدد٘ي ن مددـ ظِددؿ مددْٓؿ افٍُددرو وإٕدد  أمددرهؿ 

 بٚإلي ن مع إٔف   ُيرده مْٓؿ فٔيٓر ِف ظٚ  احلُّٜ وافًّؾ مٚ ظِّف اهلل أزًٓو

ھ  چ ؾُٔقن احلًٚب ظذ مٚ طٓر مْٓؿ ٓ ظذ مدٚ ظِّدف ؾدٔٓؿو ؿدٚل كًدٚػ 

و وـذفؽ أمر اهلل شٔدٕٚ إبراهٔؿ أن  {٦٣األَفقال   } چے  ے  ۓ   ۓ  ﮲

 يذب  ابْف إش ظٔؾ و  ُيِرْد ذفؽ.

وؿد )ٓ يٖمر وٓ يريد(و ـٍُدر مدـ ظِدؿ مدْٓؿ اإليد نو ؾٕ٘دف كًدٚػ   ُيدِرْدُه 

 .و و  يٖمرهؿ بفمْٓؿ

أهنٚ فًٔدٝ ظدغ افًِدؿو وٓ مًدتِزمٜ أي) واإلرادة ـذفؽ ؽر افًِؿ 

ـد  شدٖٔب إن صدٚء اهلل –فف: ٕن افًِؿ يتًِؼ بٚفقائدٛ وادًدتحٔؾ واجلدٚ،ز 

 مٚ اإلرادة ؾ٘هنٚ كتًِؼ بٚجلٚ،ز ؾَطو ـ  كَدم. أو -كًٚػ

ن واإلرادة ـذفؽ ؽر افروٚ افذي هق ؿٌقل افقء واإلثٚبدٜ ظِٔدف: ٕ

ة ؿد كتًِؼ ب  ٓ يرى بف اهلل كًٚػ )ـٚفٍُر افقاؿع مـ افٍُدٚر(و ؾٕ٘دف اإلراد

 كًٚل أراده وٓ يرى بفو وهذا ثٚبٝ بٚفًَؾ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وؿدددددددددددددرة إرادة وؽددددددددددددٚيرت

 

 أمدددرًا وظِدددً  وافرودددٚ ـددد  ثٌدددٝ
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َرهـًا.. فُـان ظـاجزًا، وـقٕـف ظـاجزاً  وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ظًَل: إٔف فق ـان ُْ  ُم

 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ : وًَٕل: ؿقفف تًاػ ،حمال

  افؼح     

  ِٔن اإلزادٚ ِ٘ املػ٠ٗٛ؟ 

مذهٛ اجلّٓقر احتٚد ادنٔ ٜ واإلرادة وإٔف يىِؼ أحدمهٚ ظذ أخدرو 

مدراد فدفو وـدؾ مدٚ  –مـ حٔدٞ إٔدف مندٚء فدف  –ؾُؾ مٚ ينٚؤه اهلل كًٚل ؾٓق 

 (1)منٚء فف. –مـ حٔٞ إٔف مراد فف  –ؾٓق يريده 

 ذـر ادهْػ رمحف اهلل وًٍْٕٚ بف دفٔؾ اإلرادة ظًََل وًََٕلو ؾَٚل)ثؿ 

 (  ٕ َُْهس ٖـًا.. يهـإ   ( اهلل كًدٚػ )ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو عكاًل: أْ٘ يـٛ نـا

و واحلددؼ شددٌحٕٚف (: ٕن ذفددؽ َٕددٌص ضبــاٍ( أمددر )عــادصًا  ٚنْٛــ٘ عــادصًا

 وكًٚػ مْزه ظـ افَْص.

ــاًل: قٛيـــ ( دفٔدددؾ اإلرادة )ٚ) ــازيْكـ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ  ٘ تعـ

انبقققروج  } چۇ  ۇ  ۆ  چ ( وؿقفدددف كًدددٚػ {٥٨١البقفففرة: } چۈ  ٴۇ   ۋ

ٻ  پ  چ و وؿقفدف كًدٚػ {١انًائقدة   } چں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ و وؿقفف كًٚػ {١٢

 .{١٢انحج  } چپ  پ  پ 

 

                                                 

 .(131)افٌٔجقري إير  (1)
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 افدرس افًاذ

 دم مًْك افًِؿ واحلٔاة دم حَف ظز وجؾ

يُْنػ هبا ، ؿائّة  ذاتف تًاػصٍة ؿديّة مًْك افًِؿ دم حَف ظز وجؾ هق: 

 .مـ ؽر شبؼ خٍاء ـؾ ادًِقمات إُناؾًا تاماً 

  افؼح     

 الدزع العاغس

 يف وعٍٜ العمي ٔاحلٗاٚ يف حقْ عص ٔدن

قا٥ُــ١ ( أزفٔددٜ )َعٓــ٢ ايعًــِ يف حكــ٘ عــص ٚدــٌ ٖــٛ: صــي١ قدميــ١    )

ٌٜ بجّٔدددع افقائٌدددٚت واجلدددٚ،زات وادًدددتوبراتـــ٘ تعـــازي حَٔلتو ( متًَِددد

( ظذ وئف اإلحٚضٜ ظذ مدٚ هدل ٜٓهػف بٗا نٌ املعًَٛات اْهػافًا تاَـاً )

 (.َٔ غري ضبل خيا٤)

ؾتًِؼ صدٍٜ افًِدؿ كًِدؼ إُندٚف كدٍٚم مدـ ؽدر شدٌؼ خٍدٚء بجّٔدع 

 افقائٌٚت واجلٚ،زات وادًتحَٔلت.

وكًِؼ افًِؿ كًِؼ كْجٔزي ؿديؿو ؾًِٔؿ اهلل كًٚػ إصٔٚء أزًٓ ظذ مٚ 

إمجًٚٓ وكٍهًَٔلو وـقهنٚ وئدت ِف ادٚيض أو مقئدقدة ِف احلدٚلو هل ظِٔفو 

أو شتقئد ِف ادًتٌَؾو ؾٓل أضقار مـ ادًِقمٚت ٓ كقئٛ كٌدّرًا ِف كًِدؼ 

 افًِؿو ؾٚدتٌّر إٕ  هق صٍٜ ادًِقمو ٓ كًِؼ افًِؿ.



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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  افؼح     

 وفٔس فهٍٜ افًِؿ كًِؼ صدِقحل ؿدديؿو وٓ كْجٔدزي حدٚدثو وإٓ

ًٚ ٕن يًِدؿ فدٔس بًدٚ  حْٔ دٍذو وافتْجٔدزي  فزم اجلٓؾ: ٕن مدـ ـدٚن صدٚحل

 (1)ئٓؾ. فُ ََ ٌَ احلٚدث ؿٌؾ أن يتًِؼ َش 

ًٚ وظَددًَل أن يىِددؼ أو  وظِّددف كًددٚػ فددٔس بُّتًددٛو وٓ جيددقز ذظدد

ٛ : ٓشتحٚفتفو وٕن افًِؿ افًُدٌل ِف افًدرف يًتَد أن ظِّف كًٚػ مُتً

هق) افًِؿ احلٚصؾ ظـ افْير وآشتدٓلو ـَقفْٚ) افًٚ  متٌّرو وـؾ متٌر 

أن افًٚ  حٚدث(و وهذه افْتٔجٜ وصِْٚ إفٔٓٚ ظـ )حٚدثو إذًا يْتٟ ظـ ذفؽ 

 ضريؼ افْير وآشتدٓلو ؾٓل ظِؿ مُتًٛ.

افَددرة افتْجٔزيدٜ احلٚدثدٜو  وؿٔؾ أن افًِؿ افًٌُل هق) مٚ كًَِدٝ بدف

ؾٔنّؾ افًٚ  احلٚدث بٕٚبهٚر أو افنؿ أو ؽرهدٚ مدـ احلدقاسو وظدذ ـدَل 

افتًريٍغ ٓ يَٚل فًِؿ اهلل كًٚػ ـًٌل: ٕٕف يِزم مـ ذفؽ ؿٔٚم احلقادث بدف 

ًٚ شٌؼ اجلٓؾ ِف حَفو وهذا ىلٚل.  كًٚػو ويِزم أيو

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهر)

 وظِّددددددف وٓ يَددددددٚل مُتًددددددٛ

 

 ٌع شددٌٔؾ حلددؼ واضددرح افريددٛؾددٚك

  ّف كًٚػ وبغ ظِّْٚ ؾٔ  يٖب)ِويتو  افٍرق بغ ظ 

                                                 

 .(111)و وافٌٔجقري (1/353)ظقن ادريد إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف
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  افؼح     

 أن ظِّْٚ مُتًٛو وظِؿ اهلل كًٚل فٔس بٚدُتًٛ. -1

 ء.أن ظِّْٚ يًٌَف خٍٚءو وفٔس ظِؿ اهلل مًٌقق بخٍٚ -2

ٓ ٕحٔط بُؾ رءو وظِّف كًدٚػ أي) أن ظِّْٚ بٕٚصٔٚء ىلدود  -3

 ىلٔط بُؾ رء.

مج   چأن ظِّْٚ مًرض فًِْٔٚنو وٓ ـذفؽ ظِؿ اهللو ؿٚل كًٚػ  -4

 .{٢٧يريى  } چجح      مح  جخ

 ظِّْٚ ؿد خيىئو وٓ ـذفؽ ظِؿ اهلل كًٚػ  -5

وظِّف كًدٚػ ٓ كتْدٚهك كًَِٚكدفو و هدق ظِدؿ واحدد ب٘مجدٚع مدـ يًتدد 

ب٘مجٚظف ـٌَٜٔ افهٍٚت افتل ٓ كتًدد مـ ئْس واحد ـ  كَددمو و  يدذهٛ 

 (1)افهًِقـل.أحٌد إػ كًدد ظِؿ اهلل كًٚػ بًدد ادًِقمٚت إٓ أبٚ شٓٔؾ 

ؾًِّددف كًددٚػ واحددد وهددل صددٍٜ متًَِددٜ بٚفقائٌددٚت وادًددتحَٔلت 

 .واجلٚ،زاتو أي) أن كًَِٓٚ أظؿ مـ كًِؼ افَدرة واإلرادة

 قهرة)ؿٚل صٚحٛ اجل

 ووحددددة أوئدددٛ هلدددٚ ومثدددؾ ذي

 

 ؿ فُددددددـ ظددددددّؿ ذيِددددددإرادة وافً

ًٚ وادّتْدددددع  ًٚ وائٌددددد  وظدددددؿ أيوددددد

 

.................................. 

 

 

                                                 

 .(138)افٌٔجقري إير  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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ظًَل: إٔف فق ل يُـ ظادـًا.. فُـان جـاهًل، وـقٕـف جـاهًل  وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 .{٥١األوفال: } چمئ    ىئ  يئ  جب  حبچ : وًَٕل: ؿقفف تًاػ، حمال

  افؼح     

عكـاًل: أْـ٘ يـٛ مل ٜهـٔ     ظذ صدٍٜ افًِدؿ )أي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيـو ) 

  ٍ ًٚ عاملًا.. يهإ داٖاًل  ٚنْٛ٘ دـاٖاًل ضبـا (و وإٔدف كًدٚػ ؾٚظدؾ ؾًدًَل متَْد

 ىلًُ  بٚفَهد وآختٔٚرو وـؾ مـ ـٚن ـذفؽ جيٛ فف افًِؿ.

وع ِف ( ِف أـثر مـ مقْكاًل: قٛي٘ تعـازي ( افدفٔؾ ظذ صٍٜ افًِؿ )ٚ)

 (.{٥١األوفال: } چمئ    ىئ  يئ  جب  حبچ افَرآن )

وفرب  ؿٚل ؿٚ،ٌؾ) هذا ـِف دفٔؾ ظذ ظِّف بٚجلٚ،زاتو ؾٖيـ افدفٔؾ ظذ 

 ظِّف بٚفقائٌٚت وادًتحَٔلت؟

 ) بٖن دفٔؾ ذفؽ هق دفٔؾ ظدم اؾتَٚره كًٚػ دخهص: ٕٕدف فدقأجٔب

ًٚ إػ مدـ ي   ِّّ يًِؿ افقائٌدٚت وادًدتحَٔلت.. فُدٚن ىلتٚئد ِدفو ويِدزم أن ُ

ًٚو ؾٍٔتَددر فِّخهددصو وؿددد ؿددٚم افدددفٔؾ ظددذ ظدددم اؾتَددٚره  يُددقن حٚدثدد

 (1). فِّخهص

                                                 

 .(355/ 1)ظقن ادريد إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

177 

ومًْك احلٔاة دم حَـف ظـز وجـؾ هـل: صـٍة ؿديّـة ؿائّـة  ذاتـف تًـاػ  

 .ختهص دـ ؿامت  ف اإلدراكَ 

  افؼح     

 :ٚاحلٗا 

َٚعٓــ٢ اسبٝــا٠ يف حكــ٘ عــص ٚدــٌ ٖــٞ: صــي١ قدميــ١ قا٥ُــ١ براتــ٘    )

( بٍدت  افُدٚفو وهدذا افتًريدػ هدق تعازي  ربضط ملٔ قاَ  بـ٘ اإل زاى  

 واحلٚدثٜ. كًريػ اإلمٚم افًْقدو وهق ينّؾ احلٔٚة افَديّٜ

كهح  ددـ ؿٚمدٝ بدف أن أي) ومًْك)ختهص دـ ؿٚمٝ بف اإلدراك( 

افَدددرة واإلرادة وافًِددؿو إذ احلٔددٚة ذط أي) يتهددػ بهددٍٚت اإلدراكو 

 فهٍٚت دون صٍٜ احلٔٚة.اهذه  ؾٔٓ و ٓشتحٚفٜ وئقد

وبًوٓؿ ظرف احلٔٚة افَديّٜ ؾَدٚل) هدل صدٍٜ أزفٔدٜ كَتيضد صدحٜ 

   (1)اإلكهٚف بٚفًِؿ وبٌره مـ افهٍٚت افقائٌٜ.

أمٚ ِف حَْدٚ ٕحدـ افٌؼد ؾَدد يْتٍدل افًِدؿ مدع وئدقد احلٔدٚةو ـد  ِف 

 .ادجْقن

حو وحٔٚة اهلل كًٚػ فذاكدفو ؾٓدل فًٔدٝ بدروحو وحٔٚكْدٚ بًدٌٛ افدرو 

 وحٔٚكْٚ يًٌَٓٚ ظدمو بخَلف حٔٚكف كًٚػ.

 

                                                 

 .(113)افٌٔجقري إير  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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ظًَل: إٔف فق ل يُــ حٔـًا.. فُـان مٔتـًا، وـقٕـف مٔتـًا  وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      چ : حمال، تًاػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقًا ـبرًا، وًَٕل: ؿقفف تًاػ

 .چ﮴       ﮵      

  افؼح     

وٓ مًدددومو ؾًِٔددٝ هددل مددـ وصددٍٜ احلٔددٚة ٓ كتًِددؼ بقددء ٓ مقئددقد 

افهٍٚت ادتًَِٜ: ٕهنٚ صٍٜ أزفٜٔ مهححٜ دـ ؿٚمٝ بف أن يتهػ بهٍٚت 

ادًٚين وادًْقيٜو ؾٓل ذط ِف اجلّٔعو وٓ كَتيض أمدرًا زا،ددًا ؽدر حهدقل 

 ( 1)مًْٚهٚ دـ ؿٚمٝ بف )وهق افذات(.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

.................................. 

 

 

 ٚة مددددٚ بقدددد كًَِددددٝثددددؿ احلٔدددد

عكـاًل: أْـ٘ يـٛ مل ٜهـٔ     ظذ صدٍٜ احلٔدٚة )أي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيـو )  

حًٝا.. يهإ َٝتًا  ٚنْٛ٘ َٝتًا ضباٍ  تعـازي اهلل عـٔ ذيـو عًـًٛا نـبريًا       

 چۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴        ﮵ چ  ْكاًل: قٛي٘ تعازي( افدفٔؾ ظذ صٍٜ احلٔٚة )ٚ

 .({٥١غافر: }

 

             

                                                 

 .(431/ 1)و وظقن ادريد (46)هدايٜ ادريد إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
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 س احلادي ظؼافدر

 دم مًْك افسّع وافبك دم حَف تًاػ

ؿديّـة ؿائّـة  ذاتـف تًـاػ  ومًْك افسّع دم حَف ظز وجؾ هـل: صـٍة

 .يُْنػ هبا ـؾ ادقجقدات إُناؾًا تامتًا مـ ؽر شبؼ خٍاء

  افؼح     

 الدزع احلادٙ عػس

 يف وعٍٜ الطىع ٔالبضس يف حقْ تعاىل

ـٖـ    ) قدميــ١ ( وئقديددٜ )ٞ: صــي١َٚعٓــ٢ ايطــُع يف حكــ٘ عــص ٚدــٌ 

قا٥ُـ١ براتــ٘ تعــازي ٜٓهػــف بٗــا نــٌ املٛدــٛ ات اْهػــافًا تاَتــًا َــٔ غــري  

(و وإػ هددذا ذهددٛ افًددْقدو وؿددٚل افًددًد) يتًِددؼ افًددّع ضــبل خيــا٤ 

بٚدًدددّقظٚتو ؿدددٚل افٌٔجدددقري ِف ـدددَلم افًدددًد هدددذا)))ؾ٘مٚ أن مدددراده 

ؾٔقاؾؼ مٚ  إصقات وؽرهٚ()ادًّقظٚت ِف حَف كًٚػو وهل ادقئقدات 

 و أو أن مددراده ادًددّقظٚت ِف حَْددٚ وهددل-ؿددقل افًددْقد أي)  _كَدددم 

ًٚ فًِْقد ومـ كًٌف(( اهد.  (1)إصقات ؾَطو ؾُٔقن خمٚفٍ

ظدذ وئدف  –ظدٚدة  –وافًّع احلٚدث هق) ؿقة ُكددرك هبدٚ إصدقات 

ًٚ   يُقن  ٓ خمهقصو ـٖن   مثًَلو وؿد يدرك افًّع احلٚدث  ِف افًٌد  مٍرض

                                                 

 .(117)افٌٔجقري  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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ظًَل: إٔف فق ل يُـ متهًٍا  افسّع ٓتهـػ  وـده وهـق  فٔؾ ظذ ذفؽوافد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : وًَٕل: ؿقفـف تًـاػ، َٕص وافَْص ظِٔف حمال

 .{٥المجادلت: } چپ  پ  

  افؼح     

ؽر إصقاتو ؾَد شدّع شدٔدٕٚ مقشدك ظِٔدف افهدَلة وافًدَلم ـدَلم اهلل 

   شٖٔب إن صٚء اهلل كًٚػ.افَديؿو وهق فٔس بحرف وٓ بهقت ـ

 وفهٍٜ افًّع ثَلثٜ كًَِٚت و وهل)

 كْجٔزي ؿديؿ) وهق افتًِؼ بذات اهلل كًٚػ وصٍٚكف. (1

 صِقحل ؿديؿ) وهق صَلحٜٔ افتًِؼ بْٚ ؿٌؾ وئقدٕٚ. (2

 كْجٔزي حٚدث) وهق افتًِؼ بْٚ بًد وئقدٕٚ. (3

ومتًَِٚت صٍٜ افًّع ؽر متْٚهٜٔو إذ أهنٚ متًَِٜ بُدؾ مقئدقد ـد  

 شٍِْٚ.أ

عكـاًل: أْـ٘ يـٛ مل ٜهـٔ     ظذ صٍٜ افًدّع )أي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو)

     ٍ (و ؾٓدق َتضيًا بايطُع التضف بغدٙ ٖٚـٛ ْكـط ٚايـٓكط عًٝـ٘ ضبـا

ْكـاًل: قٛيـ٘   ( افددفٔؾ ظدذ صدٍٜ افًدّع )ٚادتهػ بُؾ صدٍٚت افُد لو )

 (و وؿقفف كًٚػ {٥المجادلت: } چپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  تعازي



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف
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ؿديّـة ؿائّـة  ذاتـف تًـاػ  هـق: صـٍة ؾ دم حَف ظز وجـومًْك افبك

 .إُناؾًا تامًا مـ ؽر شبؼ خٍاء يُْنػ هبا ـؾ ادقجقدات

  افؼح     

 )     و وؿقفددف كًددٚػ{١١٣انتىبققت  } چہ  ھ  چ مددـ مقوددع ِف ـتٚبددف ِف أـثددر 

 .{٧٢ط:  } چۉ  ې  چ

 البضس: 

قدميـــ١ ٜ )( وئقديدددٖـــٛ: صـــي١ ٌَٚعٓـــ٢ ايبضـــس يف حكـــ٘ عـــص ٚدـــ)

ــٛ ات     ــٌ املٛدـ ــا نـ ــف بٗـ ــازي ٜٓهػـ ــ٘ تعـ ــ١ براتـ ( افدددذوات وؽرهدددٚ قا٥ُـ

ــا٤    ) ــبل خيـ ــري ضـ ــٔ غـ ــًا َـ ــافًا تاَـ ( ؾٌٔكددد شدددٌحٕٚف وكًدددٚػ مجٔدددع اْهػـ

ادقئقدات حتك إصقاتو وفق خٍٜٔو وهل ضريَٜ افًدْقد ومدـ كًٌدفو 

ًدٚػ ؾٔندّؾ وؿٚل افًًد) كتًِؼ بٚدٌكاتو ؾ٘مٚ مراده ادٌكات ِف حَف ك

ات وؽرهٚو أو ادٌكات ِف حَْٚ ؾٔنّؾ افذوات وإفقان ؾَط: ٕن افذو

هددق) ؿدقة كدددرك ادٌكددات ِف ئٓدٜ خمهقصددٜ وظددذ صددٍٜ  افبكـ احلــادث

ر وظدم افًٌد افًٌٔدو أو افَرب افنديدو  خمهقصٜ مـ ضٚؿتْٚ افٌكيٜ   يَدَّ

ـ هلددٚ ظددٚدة أن كتًِددؼ برؤيددٜ ـددؾ إصددٔٚء افَٚبِددٜ فِرؤيددٜو ـٚدَل،ُددٜ واجلدد

وؽرهٚو وفق صٚء اهلل أن ٕرى فرأيْٚ وشًّْٚو ـ  وؿع فِرشؾ ظِٔٓؿ افهَلة 

 وافًَلمو ؾَد ـٚن ظِٔف افهَلة وافًَلم يتَِك مـ ئزيؾ افقحل بّحي 
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  افؼح     

 (1)ًّقا.مـ افهحٚبٜ دون أن يروا أو يً

 وظذ هذا ؾهٍتٚ افًّع وافٌك كتًَِٚن بُؾ مقئقد ُيرى وُيًّع.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وـدددؾ مقئدددقد إٔدددط فًِدددّع بدددف

 

 

 ـدددذا افٌكددد إدراـدددف إن ؿٔدددؾ بدددف

 وفٌِك ثَلث كًَِٚت و هل ٍٕس كًَِٚت افًّع ادٚر ذـرهٚ. 

 :ٚفاٟد 

ًٚو افًِدؿو ؾٓد  صدٍتٚن زا،ددكٚن ظدذ افًِدؿ  افًّع وافٌك ؽدر ؿىًد

وهذا هق ؿقل أهدؾ افًدْٜ واجل ظدٜو وـقٕدف ظِدًٔ  ٓ يًدتٌـ بدف ظدـ ـقٕدف 

ًٚ بهددرًاو  ومددـ ؿددٚل أن وصددٍف بددٚفًِؿ يٌْددل ظددـ وصددٍف بٚفًددّع  شددًّٔ

وافٌك.. ؾ٘ن ؿقفف هذا يِزمف أن يًقيف شٌحٕٚف وكًٚػ بٕٚظّك افذي يًِؿ 

ًٚ وٓ أن افً ء خياء وٓ يراهٚو وإصؿ افذي يًِدؿ أن ِف افْدٚس  أصدقاك

يًًّٓٚو وٕحـ ٕجد افٍرق افيوري بدغ ظِّْدٚ بٚفقدء حدٚل ؽٌٔتدف ظْدٚ 

 وبغ كًِؼ شًّْٚ وبكٕٚ بف حٚل حوقرهو وهلل ادثؾ إظذ.

وأيٚت افَرإٜٓٔ كثٌٝ أن افًِؿ ؽر افًّع وافٌكو ؾّْٓٚ ؿقفف كًٚػ 

            )و وؿقفف كًٚػ{١٦٤انبمرة  } چپ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ

                                                 

 .(117)و وافٌٔجقري (377-1/376)ظقن ادريد إير  (1)
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 ظًَل: إٔـف فـق ل يُــ  هـرًا ٓتهـػ  وـده وهـق وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 چٿ     ٹ  ٹچ : َٕـًل: ؿقفـف تًـاػ و، َٕص، وافَْص ظِٔف حمـال

 .{٥٥الشىري: }
  افؼح     

و وؿقفددددف كًددددٚػ      {١٣٤انبمققققرة  } چگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ    چ 

و وفددق ـددٚن {١٣األَعققاو  } چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ        چ

افًّع ظغ افًِؿ.. دٚ ـٚن فإلخٌٚر بٚفًِٔؿ بًد افًّٔع مـ ؾٚ،ددةو وحٚصدٚ 

 (1)فَِرآن أن يٖب ب  ٓ ؾٚ،دة ؾٔف.

وـذفؽ صٍٜ افَُلم أكٜٔ مًْدٚ ؿريٌدٚ إن صدٚء اهلل كًدٚػ هدل مٌدٚيرة 

 فًِِؿو وإن ـٕٚٝ ـِٓٚ متًَِٜ بٚفقائٌٚت وادًتحَٔلت واجلٚ،زات .

 )بًد ذـر  افًّع وافٌك وافَُلمة اجلقهر ؿٚل صٚحٛ

 وؽددددر ظِددددٍؿ هددددذه ـدددد  ثٌددددٝ

 

 

.................................. 

عكـاًل: أْـ٘ يـٛ مل ٜهـٔ     ظذ صٍٜ افٌكد )أي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو) 

ْكـط  ٚايـٓكط   ( افًّكو وآكهدٚف بٚفودد )بضريًا التضف بغدٙ ٖٚٛ

 (.عًٝ٘ ضباٍ

ٿ     ٹ  چ  ٛيــ٘ تعــازي ْكــاًل: ق( افدددفٔؾ ظددذ صددٍٜ افٌكدد )ٚ)

 (.{٥٥الشىري: } چٹ 

                                                 

 .(181-1/181)ظقن ادريد إير  (1)
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 افدرس افثان ظؼ

 دم مًْك افُلم دم حَف ظز وجؾ

ومًْك افُلم دم حَف ظز وجؾ هق: صٍة ؿديّة ؿائّة  ذاتف، فٔست  حرف 

 .وٓ صقت

  افؼح     

 الدزع الجاٌ٘ عػس

 يف وعٍٜ الكالً يف حقْ عص ٔدن

١ قدميــ١ قا٥ُــ١ براتــ٘  َٚعٓــ٢ ايهــالّ يف حكــ٘ عــص ٚدــٌ ٖــٛ: صــي  )

( مْزهدٜ ظدـ افتَددم وافتدٖخر واإلظدراب وافٌْدٚءو يٝط  حبـسف ٚال صـٛت  

و  ٖن ٓ يد ر دم ٍٕسـف افُـلم مـع افَـدرة ظِٔـفومْزهٜ ظـ افًُقن افٍْز 

ـِدر ظـذ ذفـؽومْزهٜ ظـ أؾٜ افٌٚضْٜٔ  َْ ظدذ افُدَلمو ـد  ِف أي)   ـٖن ٓ َي

افَُلم افيٚهريو وأؾدٜ افٌٚضْٔدٜ  ـٜ اخلرس وافىٍقفٜٔو ؾٓ  مًٕٚٚن محٚف

 (1)متْع مـ افَُلم افٍْز واهلل مْزه ظْٓٚ.

وهذا افتًريػ.. هق كًريدػ ـدَلم اهلل كًدٚػ بًّْدك افُدَلم افٍْزد 

 افَديؿ: ٕن ـَلم اهلل كًٚػ يىِؼ ظدذ افُدَلم افٍْزد افَدديؿو وهدق افدذي

 شٌؼ كًريٍف.

  

                                                 

 .(113)افٌٔجقري إير  (1)
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  افؼح     

ـ  يىِؼ ظذ افَُلم افٍِيل بًّْك) إٔف خَِف كًٚػو وفٔس ٕحد  ِف 

مـا  ـغ أصؾ كرـٌٔف ـًٛو وظذ هذا ادًْك حيّدؾ ؿدقل افًدٔدة ظٚ،ندٜ)))

((و وـؾ مـ إُٔر أن مٚ بدغ دؾتدل ادهدحػ ـدَلم دؾتل ادهحػ ـلم اهلل

و إٓ إذا   يرد بدف افُدَلم افٍْدٔس افَدديؿو بدؾ أراد بدف افٍِدظ اهلل.. ؾَد ـٍر

افذي َٕرأه: ٕن افٍِظ افذي َٕرأه حٚدثو ومع ـقٕف حدٚدث.. ٓ جيدقز أن 

ًٚ أي) ِف مَٚم افتًِٔؿ: ٕٕف إٓ يَٚل) )افَرآن حٚدث(  فٍظ افَرآن يىِؼ أيو

ُؿ مـ إضَلق أن )افَرآن حٚدث( أن  ظذ افهٍٜ افَٚ،ّٜ بذاكف اهللو ؾرب  ُيَتَقهَّ

افهٍٜ افَٚ،ّٜ بذاكف كًٚػ حٚدثٜو وفذفؽ ُبب اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ إمدٚم 

  (1)يَقل ذفؽ ؾِؿ يرَض. ؾ افًْٜ ريض اهلل ظْف وحٌس ظذ أنأه

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

ه افَددددددددرآن أي ـَلمددددددددف  وٕددددددددزِّ

 

 

 ظددددـ احلدددددوث واحددددذر إتَٚمددددف

افًدْٜ   دٚ يددل طدٚهره أمٚ مٚ ورد ِف افْهقص شقاء ِف افَرآن أو ِف  

ظذ حدوث ـَلم اهللو وافتل متًؽ هبٚ ادًتزفٜ إلثٌٚت حددوث ـدَلم اهلل.. 

ل ظذ ٌْٕٔٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿو أي) ظدذ  ؾٓل ىلّقفٜ ظذ افٍِظ ادْزَّ

 إزيل   افٍْز ادًْك   هق  افذي   افَُلم  بًّْك  افٍِظ و ٓ  بًّْك افَرآن 

                                                 

 .(115)افٌٔجقري إير  (1)
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َٕـص،  ًَل: إٔف فق ل يتهػ  ف.. ٓتهػ  وـده، وهـقظ وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 ،وافَْص ظِٔف حمال

  افؼح     

و {١انمدر  } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ افَٚ،ؿ بذاكفو وذفؽ مثؾ ؿقفف كًٚػ) 

پ  چ ) وأمٚ ؿقفف كًٚػ، {١انحجر  } چڳ  ڳ  ڳ  ڱ     چ وؿقفف كًٚػ) 

و  {٦ األَبياء } چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ چ وؿقفف كًٚػ) 

.. ؾٚدراد بف ىلدث افْزولو أي) إٔف حٚدث ِف ٕزول أفٍٚطف ظذ {١انشعراء  }

 ؿِٛ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ّٓ  ؾُدددددددؾ ٕدددددددص فِحددددددددوث د

 

 

 ّٓ  إمحدددْؾ ظدددذ افٍِدددظ افدددذي ؿدددد د

ظدٚم افتًِدؼ بٚفقائٌدٚت  ..افَدٚ،ؿ بذاكدف  وـَلمف كًٚػ افٍْز افَديؿ 

كتْددٚهك متًَِٚكددفو ومتًِددؼ صددٍٜ افُددَلم واجلددٚ،زات وادًددتحَٔلتو وٓ 

 ِؼ دٓفٜ.ًبٚفقائٌٚت واجلٚ،زات وادًتحَٔلت.. ك

ــ٘ يــٛ مل  ظددذ صددٍٜ افُددَلم )أي) ( ٚايــديٌٝ عًــ٢ ذيــو  )  عكــاًل: أْ

  ٛ ــ ــ٘.. التضـــف بغـــدٙ  ٖٚـ  ْكـــط ( اخلدددرسو وآكهدددٚف بدددف )ٜتضـــف بـ

 (.ٓكط عًٝ٘ ضباٍٚاي
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 چڃ  چ  چ   چچ : وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ًَٕل: ؿقفـف تًـاػ

 .{٥٥١الىسا : }

 :وتَْسؿ هذه افهٍة إػ مخسة أؿسام 

 ،چڱ  ڱ   چ  ؾّثـال إمـر:، أمر، وَل، ووظد، ووظٔـد، وإخبـار

 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  ومثال افقظد:

  افؼح     

ــديٌٝ )  ــازي  ٚايــــ ــ٘ تعــــ ــاًل: قٛيــــ ــ٢ ذيــــــو ْكــــ    ڃ  چ  چچ  عًــــ

 .({٥٥١الىسا : } چچ

 وِف هذه أيٜ دفٔؾ ظذ ـَلمف كًٚػ فًٔدٕٚ مقشك حٔدٞ إٔدف أشدًّف

.ًٚ ًٚ ؿىً  ـَلمف افَديؿ و  يُـ حٚدث

تٓكطــِ ٖــرٙ ( ـَلمددف كًددٚػ صددٍٜ واحدددةو ٓ كًدددد ؾٔٓددٚو فُددـ )ٚ)

هدق ىِدٛ ؾًدؾ.. ـ حٔدٞ كًَِدف بّد( اظتٌٚريٜو ؾايضي١ إزي مخط١ أقطاّ

كًَِددف  ( مددـ حٔددْٞٗــٞ  ٚ(مددـ حٔددٞ كًَِددف بىِددٛ كددرك.. ؾٓددق )أَــس  ٚ)

ٚ .. ؾٓق )بٚفثقاب  ٚ ( مـ حٔدٞ كًَِدف بٚفًَدٚب.. ؾٓدق )ٚعـد   ( مدـ ٚعٝـد  

 (.إخبازحٔٞ كًَِف بَهٜ وٕحقهٚ.. ؾٓق )

 ثؿ ذـر ادهْػ رمحف اهلل كًٚػ أمثِٜ هلذه إؿًٚم ؾَٚل)

ــس: ) ــاٍ األَــ ــاٍ ايٛعــــد:  و {٥٥ج: الحفففف} چڱ  ڱ   چ  فُجــ                        َٚجــ

                                                                             ېئ       ۈئ      ۈئ   ۆئ   ۆئ      ۇئ       ۇئ     وئ      وئ     ەئ     ەئ   ائ        ائ چ 
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ې    ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  چ  ومثال افقظٔد:، چېئ   

 .ومثال اإلخبار: ـَهة ؾرظقن وٕحقها، چى 

  افؼح     

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   چ  َٚجـــاٍ ايٛعٝـــد:و {١٥ – ١١الىازعفففاث: } چېئ   

ــاز:  و {٧٣ – ٧٥الىازعفففففففففاث: } چۉ    ې  ې  ې    ې  ى  ــاٍ اإلخبـــــــ َٚجـــــــ

و وؿد كُرر ذـرهٚ ِف افَرآن افُدريؿ ِف أـثدر مدـ (نكض١ فسعٕٛ ٚعبٖٛا

 ًِدؼ افُدَلم بٚفًْدٌٜ فٌدر إمدر وافْٓدل ؾدٔ  ذـدر مدـ إؿًدٚموك.مقوع

 كْجٔزي ؿديؿو وأمٚ بٚفًٌْٜ هلٚ.. ؾٍٔف كٍهٔؾ)

إن   ينسط ؾٔٓدٚ وئدقد اددٖمقر وادْٓدل.. ؾتًَِدف كْجدزي ؿدديؿ  (1

 ه.رـذفؽ: اـتًٍٚء بقئقد ادٖمقر وادْٓل ِف ظِؿ اهلل كًٚػ وكَدي

ًٚ إن ُأصسط ؾٔٓ  وئقد ادٖمقر وادْ (2 ٓل.. ـٚن افتًِؼ ؾٔٓ  صِقحٔ

ًٚ بًد وئقدمهٚ. ًٚ حٚدث  ؿٌؾ وئقد ادٖمقر وادْٓلو وكْجٔزي

 صفٛ اإلدزاك: 

أختِػ أهدؾ افًِدؿ ِف إثٌدٚت صدٍٜ اإلدراكو وهدل ِف حدؼ احلدٚدث 

ؾٓدل)  –ظدذ افَدقل هبدٚ   –كو وأمٚ ِف حَف كًدٚػ كهقر حََٜٔ افقء اددرَ 

اإلدراكو ؿٔدؾ يددرك هبدٚ ـدؾ مقئدقدو  صٍٜ ؿديّٜ ؿٚ،ّٜ بذاكف كًٚػ كًّك

 )ـٚفروا، (و    وادنّقمٚت  )ـٚفًْقمٜ(و    ادِّقشٚت  هبٚ    يدرك ) وؿٔؾ
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  افؼح     

 وادددذوؿٚت )ـددٚحلَلوة( مددـ ؽددر اكهددٚل بّحٚهلددٚ افتددل هددل إئًددٚم وٓ

كُٔػ بٍُٔٔتٓٚ: ٕن آكهٚل وافتُٔػ إٕ  هدق ظدٚدي ِف حهدقل اإلدراك 

 وؿد يٍْؽ.

وذهددٛ أهددؾ افًِددؿ ِف افُددَلم ظددـ إثٌددٚت صددٍٜ اإلدراك إػ ثَلثددٜ 

 (1)وهل) ومذاهٛ

)إثٌٚ ددٚو وذهددٛ إػ ذفددؽ اإلمددٚم افٌددٚؿَلين وإمددٚم احلددرمغو إول

 يتهػ هبدٚ ٓكهدػ )أهنٚ ـ لو وـؾ ـ ل وائٛ هلل: ٕٕف فق  ودفِٔٓؿ هق

بودهٚو وهق َٕصو وافَْص ظِٔدف ىلدٚلو ؾقئدٛ آكهدٚف هبدٚ مدـ ؽدر 

 اكهٚل بٕٚئًٚمو ومـ ؽر وصقل افِذات وأٓم فف كًٚػ.

) إٔف فدق اكهدػ هبدٚ فِدزم آكهدٚل بّحٚهلدٚ ودفِٔٓؿ هق)ٍٕٔٓٚو افثان

ًٚ ؾددَل يتهددقر إٍُٚـددفو وآكهددٚل مًددتحٔؾو ؾِددذا يًددتحٔؾ  ًٚ ظَِٔدد فزومدد

ًٚ بحٔٞ يُّـ  -كهٚف هبٚ آ ًٚ ظٚدي وؿد كَدم أن ادثٌٝ هلٚ ؿد ئًِقه كَلزم

ظددذ ؿددقل  –افَددقل افثددٚين أي)  –و وردوا أصددحٚب هددذا افَددقل -إٍُٚـددف 

ٓكهدػ بٌرهدٚ(..   -بهدٍٜ اإلدراك أي)  -ادثٌتغ )إٔف فدق   يتهدػ هبدٚ 

 بودهٚو ؾًِّف  آكهٚف  يٍْل   افقائٛ فف كًٚػ افًِؿ   ؾٚشدة: ٕن بٖهنٚ 

                                                 

 .(1/386)و وظقن ادريد (121)افٌٔجقري إير  (1)
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كًٚػ ىلٔط بّتًَِٚ ٚو وهق ـٍٚف مْٓٚو ـذفؽ ؿٚفقا) إٔف   يدرد هبدذه افهدٍٜ 

 افدفٔؾ افًًّل.

وهذا آختَلف بدغ هدذيـ اددذهٌغ مٌْدل ظدذ آخدتَلف ِف دفٔدؾ 

افدثَلث) افًدّع وافٌكد وافُدَلمو ؾّدـ أثٌتٓدٚ بٚفددفٔؾ افًَدعو افهٍٚت 

ٚ صددٍٚت ـدد ل ٓبددد أن يتهددػ هبددٚ وإن   يتهددػ هبددٚ ٓكهددػ هنددوؿددٚل أ

 بودهٚ  وهق َٕص وافَْص ىلٚل.. أثٌٝ صٍٜ اإلدراك بٍْس اإلثٌٚت.

ومـ أثٌٝ افهٍٚت افثَلث بٚفدفٔؾ افًدًّل.. ٍٕدك صدٍٜ اإلدراك: 

 ٕٕف   يرد هبٚ شّع.

 ل صٚحٛ اجلقهرة)ؿٚ

 حٔٚكدددددف ـدددددذا افُدددددَلم افًدددددّع

 

 

 ثدددؿ افٌكددد بدددذي أكٕٚدددٚ افًدددّع

) مددـ ادددذاهٛ هددق) افتقؿدػ ظددـ افَددقل بٚإلثٌددٚت أو افٍْددلو افثافـث 

وذهددٛ إػ ذفددؽ ؿددقم مددـ ادتُِّددغ ـددٚدَسحو وابددـ افتًِّددٚين وبًددض 

 ادتٖخريـ: فتًٚرض إدفٜ.

 (1)قفغوهذا ادذهٛ افثٚفٞ هق إشِؿو وهق أص  مـ افَ

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

                                                 

 .(1/387)و وظقن ادريد (122)افٌٔجقري إير  (1)
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 ؾٓددددددؾ فددددددف إدراك أو ٓ خِددددددػ

 

 

 وظْدددد ؿدددقم صددد  ؾٔدددف افقؿدددػ

ثدَلث كًَِدٚت ـتًَِدٚت افًدّع وافٌكدو   -إن ؿٔؾ بف –وفإلدراك  

ٚ متًددةو وكًَِٓٚ هق كًِؼ إُندٚفو ؾٓذه افثَلث متحدة ِف افتًِؼ مع أهن

إٓ أن ـؾ مْٓٚ فف حََٜٔ ِف إُٓنٚف فًٔٝ ظدغ حََٔدٜ ؽدرهو وٓ يًِدؿ 

 احلََٜٔ إٓ اهلل كًٚػ.

 وهذه افتًَِٚت هل)

 كْجزي ؿديؿ) وهق افتًِؼ بذات اهلل وصٍٚكف. .1

 صِقحل ؿديؿ) وهق صَلحٜٔ افتًِؼ بْٚ ؿٌؾ وئقدٕٚ. .2

 بًد وئقدٕٚ. كْجٔزي حٚدث) وهق افتًِؼ بْٚ .3

ؿقل آخر إٔف يتًِؼ ظذ واإلدراك ظذ افَقل بف يتًِؼ بُؾ مقئقدو و

 بٚدِّقشٚت وادنّقمٚت وادذوؿٚت مـ ؽر اكهٚل بّحٚهلٚو ـ  كَدم.

 :ٛتتى 

و  يتًرض ادهْػ رمحدف اهلل وًٍْٕدٚ بدف إػ افهدٍٚت ادًْقيدٜ: ٕهندٚ 

ٌع ادًٚين: ٕن آكهٚف هبٚ ـْتٔجٜ دٚ ؿٌِٓٚو وؿد شّٔٝ بٚدًْقيٜ ًٌٕٜ فًِ

 و بٚظتٌٚر افتًَؾو ٓ بٚظتٌٚر افتٖخر افزمْل.ـٚفٍرع فَلكهٚف بٚدًٚين
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وافٍرق بغ ادًٚين وادًْقيٜ.. أن ادًدٚين صدٍٚت وئقديدٜو وادًْقيدٜ 

ثٌقكٔددٜو بًّْددك أن افهددٍٚت ادًْقيددٜ هددل ظٌددٚرة ظددـ) ؿٔددٚم ادًددٚين صددٍٚت 

بٚفذاتو أي) كثٌٝ افهٍُٚت ادًْقيٜ ؿَٔٚم صٍٚت ادًٚين بٚفذاتو وهدذا هدق 

 ادًتّدو ـ  كَدم.

ٚدًٚين مِزمٜ فًِّْقيٜ ظًََلو وادًْقيدٜ ٓزمدٜ فًِّدٚينو بًّْدك إٔدف ؾ

ًٚ.. إٔدف مقصدقف بٚف َددرة وافًِدؿو ـد  يِدزم مدـ يِزم مـ ـقٕف ؿٚدرًا وظٚدد

ًٚو وأن افهٍٚت ادًْقيٜ وائٌٜ فدف  اكهٚؾف بٚفَدرة وافًِؿ.. ـقٕف ؿٚدرًا وظٚد

ًٚ ظذ مذهٛ أهؾ افًْٜ وادًتزفٜ ـذفؽو وؿد كَدم ـؾ ذفؽو  (1)كًٚػ إمجٚظ

 .ادًٚين أو ٍٕك افهٍٚت ادًْقيٜ ـ  كَدم ذـر حُؿ مـ ٍٕك صٍٚت

 

 

             

                                                 

 .(124)ٔجقري افٌإير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

193 

 ثافث ظؼافدرس اف

 افهٍات ادستحِٔة والائزة

................................................................... 

  افؼح     

 الدزع الجالح عػس

 الضفات املطتحٗمٛ ٔاجلاٟصٚ

كًددرض  ادهددْػ رمحددف اهلل وًٍْٕددٚ  اهلل بددف إػ افهددٍٚت ادًددتحِٜٔ 

يًتِزم ٍٕل وددهٚو فُدـ هدذا ظدذ بٚفرؽؿ مـ أن إثٌٚت افهٍٚت افقائٌٜ 

ضريؼ افَقم مـ ظدم آـتٍٚء بدٓفٜ آفتزام وٓ بدٓفٜ افتوّـو بؾ مدٚفقا 

 خلىر اجلٓؾ ِف ظِؿ افتقحٔد. :إػ افدٓفٜ ادىٚبَٜ ِف افًَٚ،د

ادًتحٔؾ هق) مٚ ٓ يتهدقر ِف افًَدؾ وئدقدهو أو مدٚ ٓ  نوؿد كَدم أ

 يٌَؾ افثٌقت بحٚل.

ًٚ.أمٚ افود فٌٜ) ؾٓ ًٚ أو ظدمٔ  ق مىِؼ ادِْٚف شقاء ـٚن وئقدي

ًٚ) هق مدٚ يندّؾ أمدريـ وئدقديغ بٔدْٓ  ؽٚيدٜ آخدتَلف  واصىَلح

  (1)بحٔٞ ٓ جيتًّٚنو ويركًٍٚن بٖمر ثٚفٞو ـٚفٌٔٚض وافًقاد.

وادراد بٚفود ِف هذا افًَؿ هق مًْٚه افٌِقيو ؾَل يَتك ظدذ إمدر 

 افقئقدي بؾ ينّؾ افقئقدي وافًدمل.

 

                                                 

 .(1/517)ظقن ادريد إير  (1)
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صـٍة، وهـل أضـداد  ظؼون افهٍات ادستحِٔة دم حؼ اهلل ظز وجؾ

 وهل: افهٍات افقاجبة،

ـــدم  ـــدوث، افً ـــاء، واحل ـــقادث، وافٍْ ـــة فِح ـــاج، وادامثِ ، وآحتٔ

 ، ............................................وافُراهٔة افًجز و،وافتًدد

  افؼح     

عػـسٕٚ  ظذ ذاكدف )أي) ( ٌايضيات املطته١ًٝ يف حل اهلل عص ٚدو)

 (صي١  ٖٚٞ أعدا  ايضيات ايٛادب١  ٖٚٞ:

 (ووهق ود افقئقد.ايعدّ)  .1

 .(و وهل ود افَدماسبدٚخ( افثٕٜٚٔ )ٚ) .2

 (و وهل ود افٌَٚء.اييٓا٤( افثٚفثٜ )ٚ) .3

 (و وهل ود ادخٚفٍٜ فِحقادث.املُاث١ً يًهٛا خ( افرابًٜ )ٚ) .4

 (و وهل ود ؿٔٚمف بًٍْف.االحتٝاىل(اخلٚمًٜ )ٚ) .5

(و وهل ودد افقحدإٔدٜو ؾّدـ ادًدتحٔؾ أن ايتعد (افًٚدس )ٚ) .6

يُقن كًٚػ متًدد ِف ذاكف أو صدٍٚكف أو أؾًٚفدفو وؿدد كَددم ِف صدٍٜ 

 افقحدإٜٔ بٔٚن ذفؽ.

 (و وهل ود افَدرة.ايعذص(افًٚبًٜ )ٚ) .7

ود اإلرادةو ؾًٔتحٔؾ أن ُيقِئدد اهلُل وهل (و ايهسا١ٖٝ(افثٚمْٜ )ٚ) .8

ًٚ مع اإلـراهو أو ي ًدمف مع اإلـراه أو افًْٔٚن أو افًدٓقو أو مدع صٔ 

 افتًِٔؾ أو مع افىٌع.
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، ومُرهـاً ، وـقٕـف ظـاجزاً ، و افـبُؿ، وافًّـك، و افهّؿ، وادقت ،والٓؾ

 .تًاػ اهلل ظـ ذفؽ ظِقا ـبراً  ،و أ ُؿ، أصؿو،ومٔتاً ، وجاهلً 

  افؼح     

َف كًٚػ (و وهل ود افًِؿو ـ  يًتحٔؾ ِف حازبٌٗ( افتٚشًٜ )ٚ) .9

 مٚ ِف مًْك اجلٓؾ ـٚفيـ وافنؽ وافقهؿ وافْقم.

 (و وهل ود احلٔٚة.املٛت( افًٚذة )ٚ) .11

 (و وهل ود افًّع.ايضُِ( احلٚديٜ ظؼ )ٚ) .11

 (و وهل ود افٌك.ايع٢ُ) افثٕٜٚٔ ظؼ (ٚ) .12

 (و وهل ود افَُلم.ايبهِ) افثٚفثٜ ظؼ (ٚ) .13

 .(و وهل ود ـقٕف ؿٚدراً نْٛ٘ عادصًا) ( افرابًٜ ظؼٚ) .14

 (و وهل ود ـقٕف مريدًا.َهسًٖاـقٕف ) اخلٚمًٜ ظؼ (ٚ) .15

ًٚ.داٖاًلـقٕف ) افًٚدشٜ ظؼ (ٚ) .16  (و وهل ود ـقٕف ظٚد

ًٚ.َٝتًاافًٚبًٜ ظؼة ـقٕف ) (ٚ) .17  (و وهل ود ـقٕف حٔ

ًٚ.أصِـقٕف ) افثٚمْٜ ظؼ (ٚ) .18  (و وهل ود ـقٕف شًّٔ

 (و وهل ود ـقٕف بهرًا.أبهِـقٕف ) ( افتٚشًٜ ظؼٚ) .19

هٍٜ افًؼون مـ افهٍٚت ادًتحِٜٔ ِف حَف كًدٚػ ـقٕدف اف (ٚ) .21

ــٛا    ( و وهددل وددد ـقٕددف مددتًُِ و )أبهــِ) تعــازي اهلل عــٔ ذيــو عً

 (.نبريًا
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الائزة دم حَف ظز وجؾ.. صٍة واحدة وهل: ؾًؾ ـؾ هُـ أو ترـف، 

 .ـجًؾ افنَل شًٔدًا و ظُسف، وإرشال افرشؾ

ٕف وتًـاػ ؾًـؾ رء وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ظًَل: إٔف فق وجب ظِٔف شبحا

 .وترـف فهار مُرهًا، وذفؽ حمال

  افؼح     

 وإثٌٚت افًَٚ،د افقائٌٜ يثٌٝ ٍٕل ودهٚ ؾَل ٕحتٚج إػ إثٌٚت هْٚ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ويًددددتحٔؾ وددددد ذي افهددددٍٚت

 

 

 ِف حَدددددف ـدددددٚفُقن ِف اجلٓدددددٚت

ازبــا٥ص٠ يف حكــ٘ عــص ٚدــٌ.. صــي١ ٚاحــد٠ ٖٚــٞ: فعــٌ   ( افهددٍٜ )ٚ)  

ٌ     نٌ ممهٔ  (و أٚ تسن٘  نذعٌ ايػـكٞ ضـعٝدًا ٚ عهطـ٘  ٚإزضـاٍ ايسضـ

ؾَل جيٛ ظِٔف رء مـ ادُّْدٚتو ـد  ٓ يًدتحٔؾو وهدذا خدَلف ادًتزفدٜ 

ؾ٘هنؿ ؿٚفقا بقئقب بًض ادُّْٚت ظِٔف كًٚػو ـَقهلؿ) بقئقب افهَلح 

وإصِ  ظِٔف ِف حؼ خَِفو وؿد كَدم ِف افدرس افثدٚين بٔدٚن بىدَلن هدذا 

هؾ افًْٜ واجل ظٜ ؾًْدهؿ افهَلح وإصدِ  ئدٚ،ز ِف حَدف افَقلو وأمٚ أ

كًٚػو وٓ جيٛ ظِٔف رء: ٕٕف هق اخلٚفؼ ادتكف ِف افقئقدو ؾّـ افذي 

 يقئٛ ظِٔف رء.

ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو عكاًل: أْ٘ يٛ ٚدب عًٝ٘ ضبهاْ٘ ٚتعازي فعـٌ  )

 (.غ٤ٞ ٚتسن٘ يضاز َهسًٖا  ٚذيو ضباٍ
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 افدرس افرا ع ظؼ

 دم افَسؿ افثان مـ أؿسام افتقحٔد وهل افْبقيات

إمـقر ادتًَِـة : افْبقيـات، وهـل..افتقحٔـد افَسؿ افثان مــ أؿسـام

  افرشؾ ظِٔٓؿ افهلة وافسلم

  افؼح     

 الدزع السابع عػس

 ٖاتيف القطي الجاٌ٘ وَ أقطاً التٕحٗد ِٔ٘ الٍبٕ

ٞ  ( هق)ايتٛحٝـد ( ظِؿ )ايكطِ ايجاْٞ َٔ أقطاّو) ( )ايٓبٜٛـات  ٖٚـ

ّ    مجٔع ) (و وذـدره ادهدْػ األَٛز املتعًك١ بايسضـٌ عًـِٝٗ ايضـال٠ ٚايطـال

بًد افَُلم ظـ افهٍٜ اجلٚ،زة: ٕن إرشٚل افرشؾ ِف حدؼ أي) رمحف اهلل هْٚ 

ٚحٛ ؿدٚل صدد مددذهٛ أهدؾ افًدْٜ واجل ظددٜو هدق اهلل كًدٚػ ئدٚ،ٌز ظَددًَل ـد 

 اجلقهرة)

 ٚهلل واجلددددددددددددددٚ،ز وادّتًْدددددددددددددد

 

 

 ومثدددددددؾ ذا فرشدددددددِف ؾٚشدددددددتًّٚ

 (ًٚ  وؿٚل أيو

 ومْدددددف إرشدددددٚل مجٔدددددع افرشدددددؾِ 

 

 

 ؾددَل وئددقب بددؾ بّحددض افٍوددؾِ 

بقائددٛ ـدد  ذهددٛ إفٔددف ادًتزفددٜ وافٍَلشددٍٜو  إرشددٚل افرشددؾ وفددٔس 

حٔٞ ئًِف ادًتزفٜ مـ إصِ  فِخِؼو ؾٖوئٌقا ظِٔف كًٚػ ؾًؾ افهدَلح 

افقئدقب ظدذ  و وأمٚ افٍَلشدٍٜ ؾٌْدقاـ  كَدم افَُلم ظْف ٚدهوإصِ  فًٌ

 افًٚ   وئقد كًٚػ   وئقده  مـ يِزم  ؾَٚفقا   افىًٌٜٔو  أو  بٚفتًِٔؾ   ؿقهلؿ
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  افؼح     

ويِزم مدـ وئدقد  بٚفىٌعوظِٜ فًِٚ  أو  بٚفتًِٔؾو بٖن يُقن شٌحٕٚف وكًٚػ

افًٚ  وئقد مـ يهِحفو وهذا بُْٚء مـ افٍَلشدٍٜ ظدذ أن افًدٚ  ؿدديؿو وٓ 

افدددردير ِف يْنددٖ ظددـ اهلل إٓ إصددِ و وهددٗٓء ـٍددٚر هبددذه افًَٔدددة و ؿددٚل 

 خريدكف)

 ومددددـ يَددددؾ بددددٚفىٌع أو بٚفًِددددٜ

 

 

 ؾددددذاك ـٍددددر ظْددددد أهددددؾ ادِددددٜ

    (1)ؾٚظؾ بٚٓختٔٚر ٓ بىريؼ اإلئٌٚر.ويرد هذا إٔف شٌحٕٚف     

وفٔس بًٞ افرشدؾ ـدذفؽ ِف حَدف كًدٚػ بًّدتحٔؾ و ـد  ذهدٛ إػ 

ْٜٔ وافزامهدٜو وؿدد ظِِدقا ؿدقهلؿ هدذا بدٖن إرشدٚهلؿ ظٌدٞ: ٕٕدف  ُّ ًَّ ذفؽ اف

ًؾ مْٚط ؾًؾ رء حتًغ افًَؾ إيدٚهو ومْدٚط يًتٌْك ظْٓؿ بٚفًَؾو بٖن جُي 

وافًٌٞ ظذ اهلل ىلٚلو ؾُٔدقن إرشدٚل افرشدؾ  كرك افقء كٌَٔ  افًَؾ إيٚهو

 ىلٚل. 

وهذا ـَلم بٚضؾ: ٕن افًَؾ بٍّرده ٓ هيتدي إػ افهقاب دا،ً و وٓ 

أن حدظ افًَدؾ مدـ ذفدؽ اجلدقازو وأمدٚ أي) إػ إؾًٚل ادْجٜٔ ِف أخرةو 

 افقؿقع ؾٔقئد مـ افؼعو ؾ٘ن احلٚئٜ إػ افرشؾ فإلٌٕٚء ظّ  بًد ادقت مـ 

 

                                                 

 .(269)و وافٌٔجقري (271)ذح افهٚوي إير  (1)
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احلؼ وافْؼ وافثقاب وافًَدٚب واخلِدقد ِف افدداريـو وحدظ افًَدقل مدـ 

 ذفؽ اجلقاز ؾَط.

ـ  أن افًَؾ ٓ هيدي حتك إػ إدويٜ ادٍٔدة فِهحٜو ؾحٚئٜ اخلِؼ 

إػ إضٌٚءو إذ افرشٚفٜ شٍٚرة بغ احلؼ كًٚػ  إػ إٌٕٔٚء وافرشؾ ـحٚئتٓؿ

   (1)وبغ ظٌٚده فٔزي  هبٚ ظِِٓؿ ؾٔ  ؿكت ظْف ظَقهلؿ.

ًٚ  ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة  )ِف أن إرشٚل افرشؾ بّحض افٍوؾ ٓ وئقب

 فُددددـ بددددذا إي ْٕددددٚ ؿددددد وئٌددددٚ

 

 

 ؾددددع هدددقى ؿدددقم هبدددؿ ؿدددد فًٌدددٚ

ؽدر وائدٛ ظِٔدف  وإذا ظِّْٚ أن إرشٚل افرشؾ ئٚ،ز ظًََل.. ًِٕؿ إٔف 

ًٚ ؾٓقمكًٚػو يًْل ظًََلو وأ وائٛو وفٔس اددراد بدٚفقئقب هْدٚ إٔدف  ٚ ذظ

ًٚ: ٕن اهلل أراد ذفدؽو وكَ  دًَ وائٛ ظدذ اهلل كًدٚػو بدؾ هدق وائدٛ وؿقظد  َؼ َِّ

  (2)ظِّف بفو ومٚ أراده اهلل كًٚػ وكًِؼ بف ظِّف ٓبد مـ وؿقظف.

ز افًَؾ وئقده –وظدمف مـ ؽر ٕير فؼع واجلٚ،ز ظًََل هق ) مٚ جيقِّ

ًٚ ٓ  وٓ يّتْع وئقد رء مْف وٓ ظدمف إٓ مٚ أخز بقؿقظدف و ؾٔجدٛ ذظد

 ظًََل.

                                                 

 .(213)ؿقاظد افًَٚ،د إير  (1)

 .(271)ذح افهٚوي إير  (2)
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ـــاإليامن هبــؿ ومًرؾــة مــا هلــؿ مـــ افهــٍات افقاجبــة والــائزة وادســتحِٔة، 

 إٔف شبحإف وتًاػ أرشؾ خلَِـف رشـًل مــ افبؼـ ومًْك اإليامن  افرشؾ هق

 .وـبرها مًهقمقن مـ ادًايص صٌرها

  افؼح     

افؼع بًدم وؿقظف.. ؾّٔتْعو ٓ فذاكدف: بدؾ إلخٌدٚر افؼدع ومٚ أخز 

 (1).{٢٢انمصص  } چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ بذفؽو ؿٚل كًٚػ 

 ..وإمقر ادتًَِدٜ بٚفرشدؾ ظِدٔٓؿ افهدَلة وافًدَلم ِف هدذا افًَدؿ

ــا٥ص٠      ) ــ١ ٚازبــ ــيات ايٛادبــ ــٔ ايضــ ــِ َــ ــا هلــ ــ١ َــ ــِ َٚعسفــ ــإ بٗــ ناإلميــ

 ْ٘ ضبهاْ٘ ٚتعازي ـ( افتهديؼ بد)طته١ًٝ  َٚع٢ٓ اإلميإ بايسضٌ ٖٛٚامل

َعضـَٕٛٛ َـٔ املعاصـٞ صـػريٖا     (و وأهنؿ )أزضٌ شبًك٘ زضاًل َٔ ايبػس

 (.ٚنبريٖا

) مىِؼ احلٍظ. ًٜ  وافًهّٜ فٌ

ًٚ) حٍددظ اهلل كًددٚػ فُِِّددػ مددـ افددذٕٛ مددع اشددتحٚفٜ  واصددىَلح

ن شٖهلٚ إًٕٚن وأراد هبدٚ ادًْدك إ ادًْك ٓ جيقز أن ًٕٖهلٚو أمٚ وؿقظفو وهبذا

  (2)افٌِقي افذي هق مىِؼ احلٍظ.. ؾٕ٘ف ئٚ،ز.

                                                 

 .63-62 )ضًٌٜ دار ادْٓٚج( بؼى افُريؿإير  (1)

 .(313)افٌٔجقري إير  (2)
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ؾٚفرشؾ مًهدقمقن أي) ىلٍقطدقن ِف طدقاهرهؿ وبدقاضْٓؿ ظِدٔٓؿ 

فق هنل ـراهدٜ أو خدَلف إوػو افهَلة وافًَلم مـ افتٌِس بّْٓل ظْفو و

 (1)ؾٖؾًٚهلؿ دا،رة بغ افقائٛ وادْدوب.

ودفٔؾ ذفؽ أهنؿ فق ؿدٚمقا بًٍدؾ ىلدرم أو مُدروه أو خدَلف إوػ.. 

ٌٚظٓؿ ِف أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ وأحقاهلؿ  فَُّْٚ مٖمقريـ بف: ٕن اهلل كًٚػ أمرٕٚ بٚكِّ

 (2)وٓ خَلف إوػ.مـ ؽر كٍهٔؾو وهق كًٚػ ٓ يٖمر بّحرم وٓ مُروه 

 :ٛٔقت ٔدٕب العضى 

اختِددػ أهددؾ افًِددؿ ِف وؿددٝ وئددقب افًهددّٜ هلددؿ ظِددٔٓؿ افهددَلة 

 وافًَلم ظذ مذهٌغ)

 أهنٚ وائٌٜ هلؿ مـ أول افقٓدة إػ آخر افًّر.) إول

 أهنٚ جتٛ هلؿ ِف زمـ افٌْقةو أمٚ ؿٌِٓٚ ؾٓل ؽر وائٌٜ.) افثان

ىلّددد بخٔددٝ ادىًٔددل مددـ أهنددؿ وادًتّددد ِف هددذا مددٚ ؿٚفددف افًَلمددٜ 

 مْٓؿ   مًٓؿو ؾَل يهدر اشتّراريتٓٚ   أي)وبًدهٚو  افٌْقة   ؿٌؾ مًهقمقن 

                                                 

 .(74)و وهدايٜ ادريد (275)ذح افهٚوي إير  (1)

 .(74)هدايٜ ادريد إير  (2)
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ر ظْٓؿ ؿٌؾ افٌْقة ٍِّ  (1).ذٕٛ ٓشتحٚفٜ ـؾ مٚ يْ

 :تطاؤه 

ض ويَقل) أن هْٚك بًض إٌٕٔدٚء ؾدٔ  ييٓدر فْدٚ ؿدد ؿد يتًٚءل افًٌ

وؿع ِف ادخٚفٍٜو ـًٔدٕٚ آدم أبق افٌؼو وشٔدٕٚ مقشكو وأخقة يقشػ ظذ 

 افَقل بٌْق ؿو ؾُٔػ يُقن ذفؽ؟

ؾددٚجلقاب هددق) أن ـددؾ مددٚ أوهددؿ ادًهددٜٔ مددْٓؿ.. ؾّددٗول بٖٕددف مددـ 

قرده إٓ ِف حًْٚت إبرار شٔ ٚت ادَربغو وٓ جيدقز افدتُِؿ بدف ِف ؽدر مد

 مَٚم افٌٔٚن.

ؾٖمٚ مٚ وؿع مـ شٔدٕٚ آدم ظِٔف افًَلم.. ؾٓدل مًهدٜٔ ٓ ـٚدًدٚ : 

و  يُددـ متًّددد  (2)ًِّددفوٕٕددف كددٖول إمددر فندد بْٔددف وبددغ خٚفَددف وإن   ٕ

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  افقؿقع بؾ ـٚن ٕٚشٔٚ أي ؽر ظٚص بدفٔؾ ؿقفف كًدٚػ

 . {١١١ط:  } چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ٔدٕٚ مقشدددك.. ؾِدددؿ يُدددـ ؿهدددده ؿتدددؾ افرئدددؾو ؾُٔدددػ كًدددد  وأمدددٚ شددد

                                                 

 .(274)افٌٔجقري إير  (1)

 .(74)هدايٜ ادريد إير  (2)
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 مًهٜٔ: إذ أهنٚ ٓ كُقن مًهٜٔ إٓ إن ؿهدهٚ.

ًٚ فَِتدؾو بٔدد إٔدف ظِٔدف  وحُيتّؾ أن يَٚل) إٕف فٍُر افٌَىل ـٚن مًتحَ

هد إٓ ختِٔص افذي مـ صدًٔتفو ؾدٖدَّى بدف ذفدؽ إػ افَتدؾ مدـ افًَلم   يَ

  (1)ؽر ؿهد.

وأمٚ إخقة يقشػ ظذ افَقل بٌْدق ؿ ؾدٚجلقاب مدٚ ؿٚفدف افهدٚوي ِف 

))أهندؿ وإن ـدٕٚقا إٌٔٔدٚء إٓ أهندؿ فًٔدقا ذحف ظدذ اجلدقهرةو حٔدٞ ؿدٚل) 

و -و شدٖٔب إن صدٚء اهلل كًدٚػ افٍدرق بدغ افٌْدل وافرشدؾ  -برشؾ ذظٔدغ

ؾٌِِْل أن يًٍؾ بَّتٙ احلََٜٔ وبٚضـ إمرو ـ  ِف خدرق افًدٍْٜٔو وؿتدؾ 

ؾٓدق  –وهدذا ظدذ افَدقل بٌْقكدف  –افًدَلم افٌَلم افقاؿع مدـ اخليد ظِٔدف 

 بحًٛ افيٚهر حرامو وبحًٛ افٌٚضـ مهِحٜ.

وأخددقة يقشددػ أظِّٓددؿ اهلل بٚإلهلددٚم أو بددٚفقحل أن يقشددػ يِّددؽ 

هبدٚو ؾتًدغ ظِدٔٓؿ أن يًٍِدقا أمدقرًا وإن  مكو وحتهؾ فف افًٔٚدة افًيّك

 تقصِقا ٔوافقاؿع وائٌٜ ظِٔٓؿو ف  افٌٚضـ ِف  أهنٚ   احلرامو إٓ  طٚهرهٚ ـٚن 

 

 

                                                 

 .(277)افٌٔجقري إير  (1)
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 .وأَؿ صادؿغ دم مجٔع ما أخزوا  ف ظـ اهلل تًاػ

وهل أن يبْٔقا هلؿ ما  هداية اخلِؼ فىريؼ احلؼ، واحلُّة مـ إرشاهلؿ 

َيـرم، ومـا يهـح، ومـا  ُـره، ومـا جيـقز، ومـاومـا ي، وما ُيْدب ظِٔٓؿ جيب

 .مًادهؿ وتُّٔؾ مًاصٓؿ، إحُام افؼظٔة يبىؾ مـ

  افؼح     

ًٚو  بذفؽ إػ وصقفف إػ مكو ؾًٍِٓؿ هدذا حدرام طدٚهرًا مدٖمقريـ بدف بٚضْد

 (1)(( اهد.٢٦انكهف   چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ چويَٚل ؾٔٓؿ ـ  ؿٚل اخلي 

أِْٗ صا قري يف مجٝع َا أخرٚا َد )( مًْك اإلي ن هبؿ.. أن ًٕتٚ)

( ومـ ذفؽ ادَل،ُٜ وأخٌٚر افَز واجلْٜ وافْدٚر و وؽرهدٚ ب٘ عٔ اهلل تعـازي 

 مـ افٌٌٔٔٚت.

ٖدا١ٜ اشبًل يطسٜـل اسبـل  ٖٚـٞ إٔ    ( هل )ٚاسبه١ُ َٔ إزضاهلِ)

 ِ َٚـا  (و ـٚإلي ن بٚهلل وحدده وأشد ،ف وصدٍٚكفو )ٜبٝٓٛا هلِ َا  ب عًـٝٗ

َٚـا ٜهـسٙ  َٚـا  ـٛش  َٚـا      قا ؾْٔٚفقا إئر وافثقاب وافرؾًٜو )ً( فٔتٌَِّ ُٜٓـدب 

 ( فتهدد  ظٌددٚدا ؿحيــسّ  َٚــا ٜضــ   َٚــا ٜبطــٌ َــٔ األحهــاّ ايػــسع١ٝ      

( ـذفؽ مـ حُّدٜ إرشدٚل ٚوكُقن أؿرب وأرئك فٌَِقلو )ومًٚمَل ؿو 

ِ افرشؾ.. ) أمقر دٕٔدٚهؿ ومدٚ حيتٚئقٕدف ؾٔٓدٚو وأمدقر أي) ( تهٌُٝ َعاغـٗ

 ر ؿ فًِّٔقا هلٚ ؾٍٔقزوا ؾٔٓٚ.( وهل آخَعا ِٖ)

                                                 

 .(276-275)ذح افهٚوي  (1)
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 افدرس اخلامس ظؼ

 دم مًرؾة افرشؾ إمجآً وتٍهٔلً 

 ظؼة، وؿٔـؾ أر ًة ثلثامئة وثلثة ظؼة، وؿٔؾ إمجآً  افقاجب مًرؾتف مْٓؿ

پ  پ  چ  تًاػ فَقفف تًاػ وافهحٔح ٓ يًِؿ ظددهؿ إٓ اهلل مخسة ظؼة

 تٍهٔلً  ؿوافقاجب مًرؾتٓ ،چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 :مخسة وظؼون، وهؿ

  ،وإشامظٔؾ ،وفقط ،وإ راهٔؿ ،وصافح ،وهقد ،وٕقح ،وإدريسآدم، 

  افؼح     

 الدزع اخلاوظ عػس

 يف وعسفٛ السضن إمجااًل ٔتفضٗاًل

ِ و) ــٓٗ ــ٘ َـ ــب َعسفتـ ــااًل)مدددـ افرشدددؾ أي) ( ايٛادـ دون أي) ( إمجـ

ٌ ثالمثا١٥ ٚثالث١ )خقض ِف كٍهِٔٓؿ ومًرؾٜ أش ،ٓؿو هؿ) ( عػس٠  ٚقٝـ

 (.مخط١ عػس٠( و)عػس٠  ٚقٌٝ أزبع١و)

ٚايضــهٝ  ال ٜعًــِ  وـددؾ هددذا ظددذ شددٌٔؾ افتَريددٛ ٓ افتحَٔددؼو )

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  عد ِٖ إال اهلل تعازي يكٛي٘ تعازي

تيضــٝاًل ( مددـ افرشددؾ )ٚايٛادــب َعــسفتِٗو {٥٨غففافر: } چڀ  ٺ

 ؿ)( ظذ افسكٔٛ افزمْل ِف إرشٚهلمخط١ ٚعػسٕٚ  ِٖٚ

   ٚإمساعٌٝ   ٚيٛط   ٚإبساِٖٝ  ٚصاحل  ٖٚٛ   ْٚٛجل  ٚإ زٜظ   آ ّ)
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 ،ومقشــك ،وهــارون ،وصــًٔب ،وأيــقب ،ويقشــػ ،ويًَــقب ،وإشــحاق

 ،وَئـك ،وزـريـا ،ويقٕس ،وإفٔاس ،وشِٔامن ،اودود ،وذو افٍُؾ ،وافٔسع

 .وٕبْٔا حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،وظٔسك

 .ؼون أفػظدد إٕبٔاء مائة أفػ وأر ًة وظ و

ـر ضبًـاً  ٍِّ وظــ  وافرشقل هق: إٕسان ذـر حر مـ  ْل آدم شِٔؿ مـ مْ

 ، ..............................................................أبدٕاءة 

  افؼح     

  ٚايٝطــع  َٚٛضــ٢  ٖٚــازٕٚ  ٚغــعٝب  ٚأٜــٛب  ٜٚٛضــف  ٜٚعكــٛب  ٚإضــهام

  ٚعٝطـ٢   ٚحيٝـ٢   ٚشنسٜـا   ْٜٛظٚ  ٚإيٝاع  ٚضًُٝإ  ٚ اٚ   ٚذٚ ايهيٌ

(و ؾٓٗٓء ـِٓؿ ذـروا ِف افَرآن ادْزل ْٚبٝٓا ضبُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 ظذ ؿِٛ افٌْل شٔدٕٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

عــد  األْبٝــا٤ َا٥ــ١ أيــف ٚأزبعــ١    ( افقائددٛ مًرؾتددف إمجددًٚٓ) أن )ٚ)

ؿ ِف بًدد أصحٚب افٌْل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِ (124111) (ٚعػسٕٚ أيـف 

 حجٜ افقداع.

ثؿ بغ ادهْػ رمحف اهلل كًٚػ وًٍْٕدٚ بدف افٍدرق بدغ افرشدقل وافٌْدل 

 ؾَٚل)

( ٚايسضٍٛ ٖٛ: إْطإ ذنس حس َٔ بين آ ّ ضًِٝ َٔ َٓيِّـس طبعـاً  )

 ( أب   ْا٠٤  عٔ( شِٔؿ )ٚبٚهللو )  وافًٔٚذ  افىٌٚعو ـٚجلذام  مْف  كٍْر  مٚأي) 
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ؾٓـق  ..وُأمر  تبٌِٔف، ؾـ٘ن ل يـٗمر  تبٌِٔـفاهلل إفٔف  ؼع  أوحك وظـ خْاء أم

 .ٕبل

  افؼح     

 أٚح٢ ؾحش أمو )أي) ( عٔ خٓا٤ أّ( شِٔؿ )ٚـٖن يُقن أبقه زبًٚٓ مثًَلو )

(و فُـ جيٛ فٗٛ ْو ..اهلل إيٝ٘ بػسع ُٚأَس بتبًٝػ٘  فإٕ مل ٜؤَس بتبًٝػ٘

 ظِٔف إخٌٚر افْٚس بٌْقكف حتك ٓ يًَقا ِف شقء إدب مًف.

ؾددٚفٍرق بددغ افرشددقل وافٌْددل) أن افرشددقل أوحددل إفٔددف بؼددع وأمددر 

ٌدل ٌدفو وؿدد ٓ يدٖب افْٔبتٌٌِٔفو بْٔ  افٌْدل أوحدل إفٔدف بؼدع و  يدٗمر بتٌِ

ـؾ رشقل ن ؿٌِف مـ افرشؾو وظذ هذا )بؼع ئديد: بؾ يٖب بؼع مـ ـٚ

 (.ٕبل وفٔس ـؾ ٕبل رشقل
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 افدرس افسادس ظؼ

 ة ظذ ادُِػ ذظًا إمجآً تجيب فِرشؾ مًرؾ ؾٔام

افقاجــب مًرؾتــف ظــذ ادُِــػ ذظــًا دم حــؼ افرشــؾ ظِــٔٓؿ افهــلة 

 ًـثٓؿ ، أَؿ أـّؾ افْاس خَِـًا وظَـًل وظِـامً  وافسلم إمجآً هق: أن يًتَد

 .............................، ..اهلل وأطٓر صدؿٓؿ  ادًجزات افياهرات

  افؼح     

 الدزع الطادع عػس

 ٛ عمٜ املكمف غسعًا إمجااًلتفٗىا جيب لمسضن وعسف

ًٚ أن يًددرف أمددقرًا ِف حددؼ افرشددؾ إمجددًٚٓ  جيددٛ ظددذ ادُِددػ ذظدد

ايٛادـب َعسفتـ٘ عًـ٢ املهًـف غـسعًا يف حـل ايسضـٌ عًـِٝٗ         وكٍهًَٔلو ؾدد)

ًٚ )ايضــال٠ ٚايطــالّ إمجــااًل ٖــٛ: إٔ ٜعتكــد     أْٗــِ أنُــٌ  ( اظتَددٚدًا ئٚزمدد

(و وإٓ   يُقٕقا مٗهِغ حلّؾ افرشٚفٜو وجيدٛ ٚعكاًل ٚعًُـاً  ايٓاع خًكًا

 .(بعجِٗ اهلل ٚأظٗس صدقِٗ باملعذصات ايعاٖساتاظتَٚد أهنؿ )

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 بدددددددٚدًجزات ُأيددددددددوا كُرمدددددددٚ

 

 

 وظهددددّٜ افٌددددٚري فُددددؾي حددددت 

ؾددَل كُتًددٛ افٌْددقة فًٌِددد بٌّددٚذة أشددٌٚب خمهقصددٜ: ٕن افٌْددقة  

 ع وحٍل مـ اهلل كًٚػ بحُؿ ذظل كٍُِٔلو شقاء أمر اختهٚص افًٌد فً

 بتٌٌِٔف أم ٓ و وهُذا افرشٚفٜ فُـ بؼط أن يٗمر بٚفتٌِٔغو ـ  كَدم.
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ِ ٌــقا أمــره ؤَــف ووظــده ووظٔــده  وافٍــرق  ــغ ادًجــزة وافُرامــة، وأَــؿ  

، هــق: أن ادًجــزة أمــر خــارق فًِــادة مَــرون  ــدظقى افْبــقة وآشــتدراج

 .................................................. َّر فْبْٔاـإنَاق اف

  افؼح     

وؾن افٍَلشٍٜ افٌْقة بٖهنٚ) صٍٚء وجتٍؾ فٍِْس حيدث هلدٚ مدـ افريٚودٚتو 

ؾِٓذا ظْددهؿ خع ظـ إمقر افذمّٜٔو وبٚفتخِؼ بٕٚخَلق احلّٔدةو وبٚفت

هبدٚ افٍَلشدٍٜو ويِدزم افٌْقة مُتًٌٜ وهل مدـ أؿدقى ادًدٚ،ؾ افتدل ـٍدرت 

ؿقهلؿ بٚـتًٚهبٚ جتقيز ٌٕل بًد شدٔدٕٚ ىلّدد صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ أو مًدفو 

 (1)وذفؽ مًتِزم فتُذيٛ افَرآن وافًْٜ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ْٜ  و  كُددددددددـ ٌٕددددددددقة مُتًددددددددٌ

 

 

 وفدددق رؿدددك ِف اخلدددر أظدددذ ظٌَدددفْ 

ـْ    بددددؾ ذاك ؾوددددؾ اهلل يٗكٔددددف ددددد

 

ـْ   يندددددُٚء ئدددددؾَّ اهلُل واهدددددٛ اددددددْ

ًٚ أيوٚ أن يًتَد )ٚ)   ًغػـٛا أَـسٙ ْٚٗٝـ٘     ( جيٛ ظذ ادُِػ ذظ أْٗـِ ب

ًٚ ـ  شٖٔب إن صٚء اهلل كًٚػ بٔٚن ذفؽ.ٚٚعدٙ ٚٚعٝدٙ  ( و  يُتّقا صٔ 

( واإلهٕٚددٜ ٚاالضــتدزاىل( وادًقٕددٜو )ٚاييــسم بــري املعذــص٠ ٚايهساَــ١)

ٖــٛ: إٔ املعذــص٠ أَــس خــازم يًعــا ٠ َكــسٕٚ    مددع أن افُددؾ خددٚرق فًِددٚدة )

 ناْػكام ايكُس يٓبٝٓا رشقلو )  ٌٕل أو  ظـ  يهدرأي) ( بدع٣ٛ ايٓب٠ٛ

                                                 

 .(287)افٌٔجقري إير  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

212 

 .حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

  افؼح     

أمددر خددٚرق فًِددٚدة وؿددع فٌْددلو ؿددٚل  ق(و ؾٓددضبُــد صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ

 .{١انمًر  } چھ  ھ  ے  ے چ كًٚػ

 واظتز ادحََقن ِف ادًجزة ث ٕٜٔ ؿٔقد)

ـٌْدع اددٚء مدـ بدغ أصدٚبًف ـدٚفَرآنو أوؾًدًَل   ) أن كُقن ؿقًٓ إول

ًٚ ـًدم إحراق افْٚر فًٔدٕٚ إبراهٔؿ ظِٔف افهَلة  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أو كرـ

صدددؿل أن اهلل متهددػ  ـدد  إذا ؿددٚل) آيددٜ –وافًددَلم. ؾٖمددٚ افهددٍٜ افَديّددٜ 

 بٚفَدرة.. ؾًِٔٝ بًّجزة.   

ِٔف افْٚس واشتّروا ) أن كُقن خٚرؿٜ فًِٚدةو وافًٚدة مٚ درج ظافثان

مرة بًد أخرىو ؾٌر اخلٚرق فٔس بًّجزةو ـ  فق ؿٚل) آيٜ صدؿل أن كىِع 

 افنّس مـ ادؼق وكٌرب مـ ادٌرب.

أن كُقن ظذ يد مددظل افٌْدقة أو افرشدٚفٜو ؾتخدرج افُرامدٜ  )افثافث

 وادًقٕٜ وآشتدراج وؽرهٚ.

ََٜٔو أو حًُ  بٖن ) أن كُقن مَروٕٜ بدظقة افٌْقة أو افرشٚفٜ حافرا ع

 ؿٌؾ افٌْقة أو   ـٚن  مٚ  اإلرهٚصو وهق  بذفؽ  يًرو ؾٔخرج  زمـ  كٖخرت
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......................................................................... 

  افؼح     

ًٚ هلٚوـ٘طَلل افٌ م فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٌؾ افًٌثٜو أو  افرشٚفٜ كٖشًٔ

 قر افْقر ِف ئٌغ أبٔف ظٌداهلل.ـيٓ

) أن كُقن مقاؾَٜ فِدظقىو ؾخرج ادخٚفػ هلٚو ـ  إذا ؿٚل)  اخلامس

 آيٜ صدؿف إٍَلق افٌحرو ؾٍِٕٚؼ اجلٌؾ.

بدٜو ـد  إذا ؿدٚل) آيدٜ افسادس بٜ ففو ؾخرئٝ ادُذِّ ) أن ٓ كُقن مُذِّ

إذا ؿدٚل) صدؿل ٕىؼ هذا اجل دو ؾْىؼ اجل د بٖٕف مٍٍس ـدّذابو بخدَلف مدٚ 

آيددٜ صدددؿل ٕىددؼ هددذا اإلًٕددٚن ادٔددٝ وإحٔددٚؤه ؾددٖحٔلو وٕىددؼ بٖٕددف مٍددس 

اب.. ؾَل ظزة بَقفف  ٔدٚر فدف ادٔٝو وافٍرق بٔدْٓ .. أن اجلد د ٓ اختأي) ـذَّ

مر إهللو واإلًٕٚن فف اختٔٚر ؾِؿ يًتدز كُذيٌدف إذ ؾُٚن كُذيٌف مًتز: ٕٕف أ

 ذا افٌْل.إٔف ؿد خيتٚر افٍُر ظذ اإلي ن ويٍُر هب

افًدحرو ومْدف افندًٌذة بدذفؽ رودتفو ؾخدرج ٚ) أن كتًدذر مًافسا ع

وهل خٍٜ ِف افٔددو يدرى أن هلدٚ حََٔدٜ وٓ حََٔدٜ هلدٚو وافًدحر فدٔس مدـ 

 اخلقارق: ٕٕف مًتٚد ظْد كًٚضل أشٌٚبف.
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وافُرامة: أمر خارق فًِادة تيٓر ظـذ يـد ظبـد طـاهر افهـلح، ؽـر 

افنتاء فسٔدتْا مـريؿ  اـٓة افهٔػ دم وؿتـقجقد ؾ  دظقى افْبقة، مَرون

 .ظِٔٓا افسلم

  افؼح     

) أن ٓ كُقن ِف زمـ َٕض افًٚدةو أي) زمـ كَْض ؾٔف افًدٚدة افثامـ

وكيٓر خقارق افًٚدات أصًَلو ـزمـ ضِدقع افندّس مدـ مٌرهبدٚو وخدرج 

ًٚ مٚ   (1)يَع مـ افدئٚلو ـٖمره فًِ ء ؾتّىرو وفألرض ؾتٌْٝ.أيو

اَــ١: أَــس خــازم يًعــا ٠ تعٗــس عًــ٢ ٜــد عبــد ظــاٖس ايضــالجل    ٚايهس)

بدع٣ٛ ايٓب٠ٛ  نٛدٛ  فانٗـ١ ايضـٝف يف ٚقـ     ( هذا إمر)غري َكسٕٚ

  ّ و وؿدد حُدك اهلل ِف ـتٚبدف وافًُدس (ايػتا٤ يطٝدتٓا َسِٜ عًٝٗـا ايطـال

ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  چ ذفددددؽ ؾَددددؾ) 

آل عًقققققققراٌ  } چىث  يث     حج  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث 

ـ  ذـر افٍخر افدرازي ِف كًٍدره ظْدد هدذه  -و وؿد كقاكرت افروايٚت  {٣٤

مـ أن شٔدٕٚ زـريٚء ـٚن جيد ظْدهٚ ؾٚـٓدٜ افندتٚء ِف افهدٔػ مثدؾ  -أيٜ 

افَهٛو وؾٚـٜٓ افهٔػ ِف افنتٚء مثدؾ افًْدٛو ـد  ِف كًٍدر ابدـ ظٌدٚس 

  ـٚن) إٔس بـ افربٔع ؿٚل)) افؼبْٔل ؿٚل)فإلمٚم  (افناج ادْر)فميٜو وِف 

                                                 

 .(311-299)افٌٔجقري إير  (1)
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 .ؾاشؼ مارق ؽر مستَٔؿ وآشتدراج هق: ما ييٓر ظذ يد

  افؼح     

 وئدد ؽرؾتٓدٚ ظِٔٓدٚ دخدؾ ؾد٘ذا أبدقابو شدًٌٜ ظِٔٓدٚ يٌِؼ خرج إذا زـريٚ

 ظْددهٚ وئدد ؾد٘ذا افهٔػ ِف افنتٚء وؾٚـٜٓ افنتٚء ِف افهٔػ ؾٚـٜٓ ظْدهٚ

 .هد((اذفؽ

إُٔر أصؾ افُرامٚت ؾَد ـٍر: ٕٕف يُْر افَرآن حٔٞ ورد وهلذا مـ 

ِف افَرآن ذـر افُرامٚتو أمدٚ مدـ إُٔدر ـرامدٜ بًْٔٓدٚ  مدـ ؽدر مدٚ ذـدر ِف 

 كقاكر روايتٓٚ..ؾَل يٍُر .افَرآن ومـ ؽر مٚ 

ًٚ هلؿ مـ صدة. هو ادًقٕٜ) ؾٓل مٚ ييٓر  اهلل ظذ يد افًقام ختِٔه

 مـ خقارق افًٚدات فٌْل أو رشقل ) ؾٓل مٚ ييٓر اهللاإلرهٚصٜوأمٚ 

 .ٜثؿٌؾ افًٌ

ِ  ( صدخص )ٚاالضتدزاىل ٖٛ: َا ٜعٗس ع٢ً ٜد)  بدؾ  :(غـري َطـتكٝ

و ـد  (و ؾٚدَهقد مـ طٓقره.. اشتدرائف وخديًتف وادُدر بدففاضل َـازم )

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  چ ؿٚل كًٚػ 

 .{٧١ – ٧٧انمهى  } چڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ          ڦ

ًٚ فدفو ـد  وؿدع دًدِّٜٔ  واإلهٕٜٚ) هل مدٚ ييٓدر ظدذ يدد ؾٚشدٍؼ كُدذيٌ

ظغ أظقر فتدزأ ؾًّٔدٝ افهدحٔحٜو وكٍدؾ ِف ب در  مً  ظذافُذابو ؾٕ٘ف 

ًٚ  فُٔقن مٚؤهٚ  ؾٌٚرت. ظذب
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 افدرس افسا ع ظؼ

 ؾٔام جيب ظذ ادُِػ مًرؾتف ذظًا فِرشؾ تٍهٔلً 

ظِـٔٓؿ افهـلة وافسـلم جيب ظذ ادُِػ ذظًا أن يًـرف دم حـؼ افرشـؾ 

وهـل: افهـدق وافتبِٔـغ وإمإـة  تٍهًٔل تسـع صـٍات، أر ـع مْٓـا واجبـة

 .........ودموافٍىإة، وادراد  افهدق دم حَٓؿ: افهدق دم دظقى افرشافة 

  افؼح     

 الدزع الطابع عػس

 فٗىا جيب عمٜ املكمف وعسفتْ غسعًا لمسضن تفضٗاًل

ًٚ أن اهللبًد أن ذـر ادٗفػ رمحف   وًٍْٕٚ بف مٚ جيٛ ظدذ ادُِدػ ذظد

يًرؾف ِف حؼ افرشؾ إمجًٚٓو كُِؿ ظـ مٚ جيٛ ظذ ادُِػ مًرؾتف ِف حَٓؿ 

 ـب عًـ٢ املهًـف غـسعًا إٔ ٜعـسف يف حـل ايسضـٌ عًـِٝٗ         كٍهًَٔل ؾَدٚل))

( ظَددًَل وَٕددًَلو ايضــال٠ ٚايطــالّ تيضــٝاًل تطــع صــيات  أزبــع َٓٗــا ٚادبــ١ 

واددراد بدٚفقئقب هْدٚ هدق افدذي ٓ يٌَدؾ  (1)افدَْعوفُـ إوػ هق افدفٔؾ 

إٍُٓٚكو ؾٓذه افهٍٚت إربع مَلزمدٜ فِرشدؾ ظِدٔٓؿ افهدَلة وافًدَلم 

 ـَّلزمٜ افيؾ فِنٚخص.

ٖــــٞ: ايضــــدم ٚايتبًٝــــؼ ٚاألَاْــــ١  (  هددددذه افهددددٍٚت إربددددع )ٚ)

 ايسضاي١ ٚيف    ع٣ٛ يف   ايضدم حكِٗ:  يف  بايضدم   ٚاملسا   ٚاييطا١ْ 

 

                                                 

 .(274)ذح افهٚوي إير  (1)
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 .حُام افتل يبٌِقَا ظـ اهلل تًاػإ 

صدؿٓؿ: إٔـف فـق جـاز ظِـٔٓؿ افُـذب فِـزم افُـذب دم  وافدفٔؾ ظذ 

  .حمال وذفؽ  ،خزه

  افؼح     

َددٜ خددزهؿ فِقاؿددع وفددق ب(و ومىٚاألحهــاّ ايــيت ٜبًػْٛٗــا عــٔ اهلل تعــازي  

 بحًٛ اظتَٚدهؿ.

يًـصّ  صدقِٗ: أْ٘ يـٛ دـاش عًـِٝٗ ايهـرب     ( وئقب )ٚايديٌٝ ع٢ً) 

فِدزم افُدذب ِف خدزه  ..فدق   يهددؿقا ؿأهندأي) كًدٚػو  (ايهرب يف خـرٙ 

كًٚػ فتهديَف هلؿ بٚدًجزاتو إذ أن ادًجزة ٕٚزفٜ مْزفٜ ؿقفف كًٚػ )صدق 

ظٌدي ِف ـؾ مٚ يٌِغ ظْل(و ؾدٚهلل كًدٚػ هدق افدذي أّيددهؿ بدٚدًجزات افتدل 

ٍ ب )افُدذأي) ( ٚذيوكًْل كهديَٓؿو وكهديؼ افُٚذب ـذبو ) ( ضبـا

ِف حَف كًٚػو ؾْٔتٟ ظـ ذفدؽ أن ظددم صددؿٓؿ ىلدٚلو وإذا اشدتحٚل ظددم 

   (1)افهدق.. وئٛ افهدقو وهق ادىِقب.

 :ٚفاٟد 

وئقب افهدق فألٌٕٔٚء داخؾ ِف افًهّٜ افتل كَدم احلدديٞ ظْٓدٚو 

 (2)فُـ افًِ ء يززون هذه افهٍٜ ٕمهٔتٓٚ ِف حؼ إٌٕٔٚء.

                                                 

 .(278)افٌٔجقري إير  (1)

 .(125) (ضًٌٜ دار افرازي)ختك ادٍٔد فِنٔيب ٕقح افَوٚة ادإير  (2)
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  ظِٔٓؿ افهلة وافسلم هل:  حَٓؿدمد  إمإة اوادر

 .وادُروهات حٍظ طقاهرهؿ و قاضْٓؿ ظـ افقؿقع دم ادحرمات

 ..وافدفٔؾ ظذ ذفؽ: أَؿ فق ـإقا يًٍِقن حمرمًا أو مُروهاً 

  افؼح     

( افًهدّٜو  حكِٗ عًِٝٗ ايضـال٠ ٚايطـالّ ٖـٞ:   يف  باألَا١ْ اٚاملس)

ربدٜو وأحًدْٓٚ هدق) أن افًهدّٜ وفًِِ ء ؾٔٓٚ ظدة كًٚريػ و ؽدر أهندٚ متَٚ

 (1)مُِٜ ِف ًٍٕٕٜٚٔ متْع صٚحٌٓٚ افٍجقر.

حيــغ ظــٛاٖسِٖ ٚبــٛاطِٓٗ عــٔ   ) )ؾتُددقن إمٕٚددٜ ظددذ هددذا هددل

ًٚوايٛقـــٛع يف ااسَـــات ( املهسٖٚـــات( ـدددذا ظدددـ افقؿدددقع ِف )ٚ) (2)( إمجٚظددد

وخَلف إوػو ؾٓؿ ىلٍقطغ ظْٓٚ: فُـ ؿدد يَدع مدْٓؿ ادُدروه وخدَلف 

ذ وئٓٓٚ: بؾ ظذ وئف افتؼيعو فٔدل ظذ أن هذا إمر ئدٚ،ز إوػو ٓ ظ

دظٚ  خدَلف إوػ أو وإن ـٚن ٕمدٍر ٓ  مُروهدٚو ويُدقن بًٍدؾ ذفدؽ مؼِّ

ادُدروه أو خدَلف إوػو وذفدؽ ـدٚفٌقل مدـ ؿٔدٚمو وافؼدب مريدًا ؾًدؾ 

 (3)ـذفؽو وكرك بًض افرؽٚ،ٛ.

( أو أٚ َهسٖٚــًا ٚايــديٌٝ عًــ٢ ذيــو: أْٗــِ يــٛ نــاْٛا ٜيعًــٕٛ ضبسَــاً      )

 ًٚ  بْٔٚ..  ـ   افتؼيع  بَهد ٓ   إخريـ  آثْغ  ؾًؾ  بَهد  فألوػ خَلؾ

                                                 

 .(274)افٌٔجقري إير  (1)

 .(275)ذح افهٚوي  إير  (2)

 .(275)ذح افهٚوي إير  (3)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

219 

 .وهق حمال، َِٕٓب ذفؽ ادحرم وادُروه ضاظةً 

  افؼح     

( ٙ (: ٕن اهلل أمرٕددٚ  ًطاعــ١( وخددَلف إوػ )الْكًــب ذيــو ااــسّ ٚاملهــسٚ

ظـ ذفؽ ظْد ذـر وؿدٝ وئدقب  (و ـ  كَدم افَُلمٖٚٛ ضباٍبٚكٌٚظٓؿو )

 افًهّٜ.
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 افدرس افثامـ ظؼ

 افتبِٔغ وافٍىإة

وادراد  افتبِٔغ دم حَٓؿ ظِٔٓؿ افهلة وافسلم: هل إيهال إحُام 

 .افتل أمروا  تبٌِٔٓا فِخِؼ، إذ هؿ مٖمقرون  ذفؽ

  افؼح     

 الدزع الجاوَ عػس

 التبمٗغ ٔالفطاٌٛ

ــِٝٗ ايضــال٠ ٚايطــالّ: ٖــٞ إٜضــاٍ      ٚاملــس) ــايتبًٝؼ يف حكٗــِ عً ا  ب

(و بخَلف مٚ األحهاّ اييت أَسٚا بتبًٝػٗا يًوًل  إذ ِٖ َ َٛزٕٚ بريو

أمددروا بُت ٕددفو أو خددّروا ؾٔددفو ؾَددد ٓ يٌٌِقٕددفو وخٚصددٜ إذا ـٕٚددٝ ظَددقل 

 افْٚس ٓ حتتِّف ـٕٚمقر افٌٌٜٔٔ.

وإٌٕٔدٚء يندسـقن ِف وافتٌِٔغ خٚص بٚفرشؾ دون إٌٕٔٚءو ؾٚفرشؾ 

افهدٍٚت افقائٌدٜ ظددا افتٌِٔدغ ؾٓدق خدٚص بٚفرشدؾ ـد  كٌدغ فْدٚ مدـ  ههذ

 كًريػ افرشقل وافٌْل ادتَدمغ.

ًٚ: ٕٕف جيٛ  وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ أن افتٌِٔغ مـ صٍٚت إٌٕٔٚء أيو

ًٚ فألحُدٚمو بدؾ  (1)ظذ افٌْل أن يٌِغ إٔف ٌٕل فٔحسمو فُـ هذا ٓ يًدد  كٌٌِٔد

 ٌٚر بٚفٌْقة بخَلف افرشؾ ؾٓؿ يٌٌِقن إحُٚم.هق إخ

                                                 

 .(274)افٌٔجقري إير  (1)
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ــا  وافــدفٔؾ ظــذ ذفــؽ أَــؿ فــق ـتّــقا صــٔئًا هــا أمــروا  تبٌِٔــف فِخِــؼ.. فُْ 

ؿ، وٓ يهح أن ٕٗمر  ذفؽ؛ هبفًِؿ؛ ٕن اهلل أمرٕا  اإلؿتداء مٖمقريـ  ُتؿ ا

 .ٕن ـاتؿ افًِؿ مًِقن

  افؼح     

أِْٗ يٛ نتُٛا غ٦ًٝا مما ٔغ )ظذ افتٌِأي) ( ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو) 

َّٓا َ َٛزٜٔ بهتِ ا يعًِ  ألٕ اهلل أَسْا أَسٚا بتبًٝػ٘ يًوًل.. يه

( ـ  ِٗ  ٚال ٜض  إٔ ْؤَس بريو  ألٕ نامت ايعًِ ًَعٕٛباإلقتدا٤ ب

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل ورد ِف اخلز ظـ أك هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل)  َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ـْ )))َوَش ـْ  ُشئَِؾ  َم ِْؿٍ  َظ فُ  ِظ َّ َت َُ ؿَ  ..َؾ ـْ   َِِِجامٍ  ُأْلِ ارٍ  ِم َٔاَمةِ  َيْقمَ  َٕ
َِ أخرئف  ((اْف

ـْ و ووافسمذي ووأبق داودأمحدو ٔدٍ  َأِك  َظ ًِ  َؿَٚل )َؿَٚل  ريض اهلل ظْف اخْلُْدِريِّ  َش

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َِ َِّؿَ اهلل َظ ـْ )))َوَش َتؿَ  َم اًم  ـَ ِْ عُ  ِه ا ِظ ٍَ  افْ اسِ  َأْمرِ  دِم   ِفِ اهلل  َيْْ

ـِ  َأْمرِ  ي فُ  افدِّ َّ َٔاَمةِ  َيْقمَ اهلل  َأْلَ
َِ ـْ   َِِِجامٍ  اْف : وٕن ظدم أخرئف ابـ مٚئف(( افْ ارِ  ِم

چ    چافتٌِٔغ يَتيض ادًهٜٔو وادًهٜٔ مًتحِٜٔ ظِٔٓؿو ؿٚل كًٚػ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

 .{٢٤نًائدة  ا} چژ    ڑ  ڑ

 :ٚفاٟد 

 مٚ ئٚء بف افرشؾ ثَلثٜ أؿًٚم)

َٚ ً.رُ مِ ؿًؿ أُ  (1  وا بتٌٌِٔفو ؾِؿ يُتّقا مْف حرؾ
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ــَٔظ  وادــراد  افٍىإــة دم حَٓــؿ ظِــٔٓؿ افهــلة وافســلم هــل: افــتٍىـ وافت 

 .إلفزام اخلهقم، وإ ىال دظاوُيؿ افُاذ ة

أن ئَّـقا احلجـة وافدفٔؾ ظؾ ذفؽ: إٔف فق إتٍت ظْٓؿ افٍىإة.. دا ؿـدروا 

 .ظذ خهّٓؿ، وذفؽ حمال

  افؼح     

2) .ًٚ  ؿًؿ أمروا بُت ٕفو ؾِؿ يٌٌِقا مْف حرؾ

وا بغ ـت ٕف وكٌٌِٔفو ؾٌٌِقا افًٌض وـتّقا افًٌض. (3 ؿًؿ ُخرِّ
(1) 

ٚاملسا  باييطا١ْ يف حكٗـِ عًـِٝٗ ايضـال٠ ٚايطـالّ ٖـٞ: ايـتيطٔ       )

ؿددقة افددذـٚء أي) (و ايهاذبــ١ٚايتَّــٝكغ إليــصاّ اشبضــّٛ  ٚإبطــاٍ  عــاِٜٚٗ   

ٞ يًتىًٔقن إؿٚمٜ احلجٜ ظذ صدق مٚ يدظقن ٔوؿقة ادَلحيٜ واحلجٜ بح

 ـذفؽ إبىٚل صٌٜٓ ادخٚفٍغ هلؿ. إفٔفو ويًتىًٔقن

(  ٛ إٔ اْتيــ  عــِٓٗ اييطاْــ١.. ملــا قــدزٚا    ٚايــديٌٝ عــٌ ذيــو: أْــ٘ يــ

     ٍ ٌِِّدقن ظدـ اهلل ٜكُٝٛا اسبذـ١ عًـ٢ خضـُِٗ  ٚذيـو ضبـا (: وٕهندؿ مٌ

كٌِدٌٔٓؿ حجدٜ  ٚػ ؾَلبد أن جيًؾ ؾٔٓؿ مـ افذـٚء وؿدقة احلجدٜ مدٚ جيًدؾكً

ظددذ افْددٚس وهددؿ يتًروددقن دا،ددً  ِف دظددق ؿ إػ اهلل ظددز وئددؾ خلهددقم 

 ٺ     ڀ   چ )جيٚدفقهنؿو ؾَل يُّـ دؾًٓؿ إٓ هبذه اخلهِٜو ؿٚل كًٚػ

                                                 

 .(277)ذح افهٚوي إير  (1)
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  افؼح     

ًٚ و {٢٣األَعققاو  } چٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   وؿددٚل أيودد

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  چ 

خٚصّتْٚ ؾٖضِٝو أو أكٔٝ بٖٕقاعو وؿدٚل كًدٚػ أي) و {٣٦هقى:   } چۀ 

 .{١٦١انُحم  } چے  ے  ۓ  ۓ چأيوًٚ 

 :ْٗتٍب 

دة ِف بًوددٓؿو ؾددَل كدددل ظددذ ثٌق ددٚ ؿددد يَددٚل أن هددذه أيددٚت وار

 جلًّٔٓؿ.

 أجٔب ظذ ذفؽ:و

أي) بٖٕف دٚ ثٌٝ افُ ل فًٌوٓؿ ثٌٝ فُِٓؿو وإن ـٕٚقا إٌٔٔدٚء ؾَدطو 

ٌٜ وهل أن إٌٕٔٚء ؽدر مٍُِدغ بدٚفتٌِٔغ ؾِد   ٚفًٔقا برشؾ: ٕهن ؿد َكِرد صٌٓ

ًٚ يْدتٟ ظدـ  حيتٚئقن إػ افٍىٕٜٚ مع ظددم وئدقد ئددالو إذ أن اجلددال ؽٚفٌد

افَل،ؼ بّْهٛ افٌْقة أن يُقن ظْدهؿ مـ افٍىٕٜٚ مٚ  نؾٚفرد هق) أ ؟افٌَلغ

يدردون بدف اخلهددؿ ظدذ كَددير وؿددقع ئددال مًدفو بحٔددٞ فدق وؿدع اجلدددال 

ٓشتىٚظقا إبىدٚل دظٚويدف ودحدض حجتدفو ًٕدؿ افقائدٛ فألٌٕٔدٚء مىِدؼ 

 يُقن د ٓاهلل ظذ ظٌٚده وافنٚه  صٓقد هؿ   ـ هلٚو إذ  فِرشؾ  افٍىْٜو وإٕ 



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

224 

......................................................................... 

  افؼح     

 (1)مًٌٍَل.

 :ٛتتى 

افًِٔؿ وئقدهدٚ ِف  مٚ مّر مـ افقائٛ ِف حؼ افرشؾ.. يَتيض افًَُؾ 

حجدٜ ظدذ افْدٚسو وهْدٚك أمدقر أخدرى يندسط  اافرشؾ وإٌٕٔدٚء فُٔقٕدق

 وإٌٕٔٚء دل ظذ ذفؽ افؼع وهل) ؾوئقدهٚ ِف افرش

افٌؼيٜ) ؾدٚهلل كًدٚػ أرشدؾ افرشدؾ إػ افٌؼدو إذًا جيدٛ أن يُدقن  .1

افرشؾ بؼًا و فتُّـ افٌؼ مـ اإلؿتداء هبؿ ِف شِقـٓؿو وإخذ 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  چ ظْٓؿ: ٕن اهلل كًٚػ أمرٕٚ بٚإلؿتداء ؾَٚل كًٚػ 

ڻ  ڻ    چفْدددٚ  و وؿدددٚل{٦١األحقققساب  } چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   

و وؿد ضِٛ افٍُدٚر ؿدديً  رشدًَل مدـ {٤انحشقر   } چڻ  ڻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ادَل،ُٜو ؾرد اهلل ظِٔٓؿ بَقفف 

و وفق ئًؾ اهلُل افرشدَؾ {١األَعاو  } چپ  پ  پ   پ

مَل،ُٜ ؾ٘ن مـ ادًتحٔؾ اإلؿتدداء هبدؿ: ٕهندؿ أئًدٚم ٕقرإٔدٜ ٓ 

 يٖـِقن وٓ يؼبقن وٓ يْٚمقن.

                                                 

 .(279)افٌٔجقري إير  (1)
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  افؼح     

احلريٜ) ؾٚفرؿٔؼ ٓ يِّدؽ أمدر ًٍٕدفو بدؾ هدق متٌدع فٌدره ؾُٔدػ  .2

يُقن رشقًٓ يَقد إمٜ؟! ثؿ هق يٌٚع وُينسىو ؾُٔدػ شدُٔقن 

 ن وأمٚ ظذ افَقل بٌْقة فَ  ! أم ـٔػ شٔتٍرغ فٌَِلغ؟!فف احسام؟

ف ـٚن أشّر افِدقن يندٌف افًٌددو وافهدحٔ  واحلٚل إٔف ظٌد.. ؾٚدراد إٔ

 إٔف ظٌد صٚف .

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  چ افدددذـقرة) ؿدددٚل كًدددٚػ  .3

وواحلُّدددٜ ِف ئًدددؾ افرشدددؾ {١١١يىسقققف  } چڱ   ڱ  ڱ  ں 

ذـقرًا هدل ) أن افرشدقل جيدٛ أن خيدتِط بٚفْدٚس إلبدَلغ افددظقة 

افرشدؾ امدرأة ؾد٘ن هدذه اخلِىدٜ ؿدد وافرشٚفٜو وفدق ئًدؾ اهلل مدـ 

ض ادددرأة فًددٍٚهٜ افًددٍٓٚءو وادددرأة مددٖمقرة بٚٓبتًددٚد ظددـ  كًددرِّ

افرئٚلو وـذفؽ افرئؾ أؿدر ظذ حتّؾ أظٌدٚء افددظقة وافتٌِٔدغو 

 چٴۇ  ۋ   چ ػٚوأمٚ مريؿ ؾٚدًتّد أهنٚ صديَٜو ؿدٚل كًد

 {٤ انمصقص  } چٺ  ٺ     ٺ     ٺ  چ و وأمٚ ؿقفف كًٚػ {٤١انًائدة  }

 ؾٚدراد بف اإلهلٚم ٓ وحل ٌٕقة.
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ـ ل افًَؾ وافذـٚء وؿقة افرأي) ٕن هذا شَلح افٌْدل وافرشدؾو  .4

ؾَلبد أن يزوده اهلل كًٚػ بف فٔتُّـ مدـ كٌِٔدغ افددظقةو وؿدد ـدٚن 

ِف أـثدر مدـ  بٚجلْقنو ورد اهلل ذفؽ ظِدٔٓؿّقن افرشؾ تٓر يافٍُٚ

 .{٦انمهى  } چک  ک  ک    گ  گ     چ مقوع ِف افَرآنو ؿٚل كًٚػ 

مْف ضٌع افْٚس مـ مرض وؽدره) ٕن اهلل  رُ ٍُ ْْ افًَلمٜ مـ ـؾ مٚ يَ  .5

كًٚػ ئَؿ احلجٜ ظذ افْٚس ب  يًًّقٕف وينٚهدوٕف مـ افرشدقل 

در افىٌدٚع وافٌْلو ؾُٔػ يًتًّقن إف ٍّ ٔف وجيتًّقن بدف وؾٔدف مدٚ يْ

مدـ أن مْفو وهلذا جيٛ رد مٚ ِف ؿهص بْل إها،ٔؾ ظدـ إٌٕٔدٚء 

ره: ٍِّ ًٕؿ ؿدد يهدٚب افرشدؾ وإٌٕٔدٚء  بًوٓؿ أصٔٛ بٖمراض مْ

بًٌض إمدراض افندديدة: ٕهندؿ بؼد ـد  كَددمو فُدـ مدٚ يٍْدر 

 (1)افْٚس مـ صٚحٌف.. ؾٓؿ شٚدقن مْف.

 

 

             

                                                 

 .(127-126) ضًٌٜ دار افرازي()ادختك ادٍٔد إير  (1)
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 ظؼ افتاشعافدرس 

 دم افهٍات ادستحِٔة والائزة دم حَٓؿ ظِٔٓؿ افهلة وافسلم

وافهـــٍات ادســـتحِٔة دم حَٓـــؿ ظِـــٔٓؿ افهـــلة وافســـلم.. أر ـــع 

 :صٍات، وهل أضداد افهٍات افقاجبة

 .................... ،اخلٔإة..وضد إمإة، افُذب..ؾـود افهدق

  افؼح     

 سعػ التاضعالدزع 

 يف الضفات املطتحٗمٛ ٔاجلاٟصٚ يف حقّي عمّٗي الضالٚ ٔالطالً

بًد أن ذـر ادهْػ رمحف اهلل وًٍْٕٚ بف إربع افقائٌدٜ مدـ افهدٍٚت 

ًٚ أن يًرؾٓٚ ِف حؼ افرشؾ ظِٔٓؿ افهَلة افتًع افتل جيٛ ظذ  ادُِػ ذظ

ٚايضـيات املطـته١ًٝ يف   وافًَلم.. ذـر هْٚ بَٜٔ افهدٍٚت اخلّدس ؾَدٚل))

ِ عًـــِٝٗ ايضـــال٠ ٚايطـــالّ.. أزبـــع صـــيات  ٖٚـــٞ أعـــدا  ايضـــيات    حكٗـــ

 ()ايٛادب١

() وهددق اإلخٌددٚر بدد  خيددٚفػ ايهــرب) ق( وهددعــد ايضـدم ( أوهلددٚ )فــ )

 افقاؿع.

افقؿدقع ِف ادخٚفٍدٚت أي) ( اشبٝاْـ١ ( وهل )عد األَا١ْ( ثٕٚٔٓٚ )ٚ)

 افؼظٜٔ ؿٌؾ افٌْقة وبًدهٚ.
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 .لدةافب..افٍىإة وضد ،افُتامن..وضد افتبِٔغ

  افؼح     

رء  ددٚ  أيـددت ن أي) ( ايهتُــإ( وهددق )عــد ايتبًٝــؼ( ثٚفثٓددٚ )ٚ) 

 أمروا بتٌٌِٔف.

افٌَلهددٜ وافٌٍِددٜ  )( أيايــبال ٠( وهددل )اييطاْــ١ عــد( رابًٓددٚ )ٚ) 

 وظدم افٍىْٜ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ْٜ  ووائددددددٛ ِف حَٓددددددْؿ إمٕٚدددددد

 

 

 ْٜ  وصدددددؿٓؿ وِوددددْػ فددددف افٍىٕٚدددد

 ددددددٚ ُأكدددددقاا كٌِدددددٌٔٓؿ ذومثدددددؾ  

 

 ويًدددددتحٔؾ ودددددددهٚ ـدددددد  رووا

وهْددٚك أمددران يًددتحٔؾ وئقدمهددٚ ِف إٌٕٔددٚء وادرشددِغ   يددذـرهٚ  

 ادهْػ رمحف اهلل)

 اجلْقنو ؿِِٔف وـثره. )إول 

افًدددٓق ِف اإلخٌدددٚر افٌَلؽٔدددٜ وؽرهدددٚو ـدددٕٚؿقال افدئْدددٜ  )وافثـــان

فِتؼيع و ـٚفًٓق  اإلٕنٚ،ٜٔو وأمٚ افًٓق ِف إؾًٚل افٌَلؽٜٔ وؽرهٚ ؾجٚ،ز

ًٚ ظـ  ٌٚهلؿ بٌر رهبؿو إنِف افهَلة فٌٔٚن احلُؿو فُـ شٓقهؿ   يُـ ٕٚص 

 وِف ذفؽ ؿٚل بًوٓؿ)

 يٚ شٚ،ع ظـ رشدقل اهلل ـٔدػ شدٓٚ

 

 

 لؿِدٛ ؽٚؾدؾ ٓهدوافًٓق مـ ـؾ 

 فَد ؽٚب ظدـ ـدؾ رء هه ؾًدٓٚ 

 

 ظدددددد  شددددددقى اهلل ؾددددددٚفتًئؿ هللِ
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 ، فهلة وافسلم.. صٍة واحدةوافهٍات الائزة دم حَٓؿ ظِٔٓؿ ا

  افؼح     

أمٚ افًْٔٚن ِف إمقر افٌَلؽٜٔ ؾٓق  تْع ؿٌؾ افتٌِٔدغو ؿقفٔدف ـٕٚدٝ أو 

 ؾًِٜٔو وأمٚ بًد افتٌِٔغ)

 .ؾٔجقز ًٕٔٚن مٚ ذـر ظذ إٔف أي) افًْٔٚن مـ اهلل كًٚػ 

  أمٚ ًٕٔٚن افندٔىٚن ؾًّدتحٔؾ ظِدٔٓؿ إذ فدٔس فدف ظِدٔٓؿ شدِىٚنو

.. كقاوع مْدفو  {٢٣انكهقف   } چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ وؿقل يقصع 

ڄ  ڃ    چ أو ؿٌؾ ٌٕقكف وظِّف بحٚل ًٍٕفو وإٓ ؾٓدق رمحدٚين بندٓٚدة

 .{٢٧نكهف  } چڃ    ڃڃ  

 :ٚفاٟد 

متثددؾ فددف ِف أي) وشقشددٜ افنددٔىٚن فًددٔدٕٚ آدم ـددٚن بتّثٔددؾ طددٚهريو 

جلِّدٜ اضْٓؿو ؾٌٚافيٚهرو وادّْقع ِف حؼ إٌٕٔٚء وافرشؾ شدِىٕٚف ظدذ بدق

ٓ جيددقز ظددذ افٌؼدد  ددٚ ٓ يددٗدي إػ َٕددصو وأمددٚ ؿ مددٚ جيددقز ظددذ طددقاهره

  (1)دًا متًَِٜ برهبؿ.ّْزهٜ أبؾ ..بقاضْٓؿ

ازبــــا٥ص٠ يف حكٗــــِ عًــــِٝٗ ايضــــال٠ ٚايطــــالّ.. صــــي١   ٚايضــــيات)

( وهبٚ كتؿ افتًع افهٍٚتو وادراد بٚجلٚ،ز هْدٚ هدق) مدٚ ٓ جيدٛ ظَدًَل ٚاحـد٠ 

 .ثٌقكف هلؿ وٓ ٍٕٔف ظْٓؿ

 

                                                 

 (283)افٌٔجقري إير  (1)
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وهــل: اتهــاؾٓؿ  ــإظراض افبؼــية افتــل ٓ تــٗدي إػ َٕــص دم مــراتبٓؿ 

ّٔة، ـإـؾ وافؼب والامع  ، ......................وادرض اخلٍٔػ افًِ

  افؼح     

ٖـٞ: اتضـافِٗ بـاألعسال ايبػـس١ٜ ايـيت ال      هذه افهٍٜ اجلٚ،زة ) (ٚ)

ــسب      ــٌ ٚايػــ ٝلــــ١  ناألنــ ــساتبِٗ ايعً ــط يف َــ ــؤ ٟ إزي ْكــ ــاع تــ ( ٚازبُــ

ر افْٚس ظْٓؿ. (ٚاملسل اشبيٝفاحلَللو) ٍّ  افذي ٓ يْ

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وئددددددٚ،ٌز ِف حَٓددددددؿ ـٕٚـددددددؾِ 

 

 

 وـدددددددٚجل ِع فًِْدددددددٚ ِف احلدددددددؾِّ 

واجلدد ع  ومتثٔددؾ ادهددْػ رمحددف اهلل هْددٚ دددٚ جيددقز بٕٚـددؾ وافؼددب 

بدع يُدقن اجلدٚ،ز ِف حَٓدؿ مدـ كقا ؾٔف إصٚرة إػ إٔف ٓ ؾرق بغ أن احلَلل..

افهحٜ افتل ٓ ُيًتٌْك ظْٓٚ ظٚدة ـٕٚـؾ وافؼبو أو افتدل ُيًدتٌْك ظْٓدٚ 

ـددٚجل ع فًِْددٚءو فُددـ اجلدد ع مؼددوط ِف حددٚل احلددؾو بددٖن ـددٚن بٚدِددؽ أو 

بٚفُْٚحو ؾٔجقز هلؿ افقطء بٚدِؽو وفق فأَلَمدٜ افُتٚبٔدٜو بخدَلف ادجقشدٜٔ 

  وٕحقهٚ ـٚفقثْٜٔ.

ِّٔد بٚإلؽ ءإظراض افتل ٓ كٗدي إػ َٕص.ومـ   . اإلؽ ءو إٓ إٔف ُؿ
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ؾٓـؿ مْزهـقن ظــ ، والذام وافزص وافًّك  خلف ما ؾٔف َٕص ـالْقن

 .ذفؽ

  افؼح     

( ؿِِٔف وـثره : ٕٕف َٕدص خبالف َا فٝ٘ ْكط نازبٕٓٛؽر افىقيؾو )

 ـ  كَدم.

( وؽددر ذفددؽ مددـ إمددقر ازبــراّ ٚايــرظ ٚايعُــ٢  ( بخددَلف )ٚ)

رةو ) ٍِّ  (.فِٗ َٓصٖٕٛ عٔ ذيوادْ

أمٚ مٚ ـٚن مـ شٔدٕٚ يًَدقب ظِٔدف افهدَلة وافًدَلم.. ؾٓدق حجدٚب 

ظذ افًغ مـ كقاصؾ افدمقعو وفذفؽ دٚ ئٚءه افٌنر ظٚد بهرًاو ومدٚ ـدٚن 

رًاو أمٚ مٚ اصتٓر ظْف  بًٔدٕٚ أيقب ظِٔف افهَلة وافًَلم مـ افٌَلء   ٍِّ يُـ مْ

رة ؾٓل بٚضِٜ مـ ٍِّ  ؾًؾ افٔٓقد.  مـ احلُٚيٚت ادْ
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 افدرس افًؼون

 ؾٔام جيب ظِْٔا اظتَاده دم حؼ ٕبْٔا حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

اظتَـاد إٔـف  :هـق افقاجب اظتَاده دم حؼ شٔدٕا حمّـد صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ

  .............. ٕس والـم أرشِف اهلل إػ ـاؾة اخلِؼ فإظِٔف افهلة وافسل

  حافؼ     

 الدزع العػسُٔ

 فٗىا جيب عمٍٗا اعتقادٓ يف حق ٌبٍٗا ذلىد صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي

اعتكا ٙ يف حل ضـٝدْا ضبُـد صـ٢ً    )  ادُِػ ذظًٚ ذظ (ايٛادب)

ّ أزضـــً٘ اهلل إزي اعتكـــا  أْـــ٘ عًٝـــ٘ ايضـــال٠ ٚايطـــال) ٖـــٛ اهلل عًٝـــ٘ ٚضـــًِ

رَشدِقن إػ ( حٔٞ أن افرشؾ افًٚبَغ ـدٕٚقا يُ ْظ ٚازبٔناف١ اشبًل يإل

أؿقامٓؿ خٚصٜو أمٚ ٌْٕٔٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَد أرشؾ فِخِؼ ـٚؾٜو 

ـُ  َئٚبِرُ ؾًـ  ٌْدِ  ْب ْٔدِف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل ) َؿَٚل اهلل  َظ َِ َِّؿَ اهلل َظ  ُأْظىِٔـُت )))َوَشد

ًسا ْ  مَخْ ـ   َل ُٓ َى ًْ ـْ  َأَحٌد  ُي َٔاءِ  ِم بِ ْٕ َ ْٕ ُت  َؿْبِع  ا ظْ  ُِٕكْ رٍ  َمِسَرةَ  ِب  ِافر  ْٓ ـْت  َصـ َِ ًِ  َوُج

َْرُض  ِل  ْٕ ـقًرا َمْسِجًدا ا ُٓ ـاَم  َوَض ـْ  َرُجـؾٍ  َوَأي  تِـل ِمـ ْتـفُ  ُأم  ـَ ـَلةُ  َأْدَر َُٔهـؾِّ  افه  ِْ  َؾ

ْت   ِ َْائِؿُ  ِل  َوُأِح ٌَ انَ  اْف ـَ ُث  افْ بِل   َو ًَ ةً  َؿْقِمفِ  إَِػ  ُيْب ًِْثُت  َخاص  ةً  افْ اسِ  إَِػ  َوُ  اؾ   ـَ

اَظةَ  ىُِٔت َوُأظْ  ٍَ  .((افن 
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ہ  ہ    ۀ  ہ  ہ   چ: فَقفـف تًـاػ تؼيٍاً  وؽرهؿ(1) ،تٍُِٔاً 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ : وؿقفـــف تًـــاػ ، چھ  ھ

 .{٥الفرقان: } چۈ  ۈ

  افؼح     

( تهًٝيـاً وـٚن إرشٚفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إػ افثَِغ اإلٕدس واجلدـ)

بٚإلي ن بف ومٚ ئدٚء بدف صدذ اهلل ظِٔدف ٍقن ؾَد ـٍِف اهلل بٚفرشٚفٜو وهؿ مُِ

 ٕس واجلـ.وكٍهًَٔلو وٓ ؾرق ِف ذفؽ بغ اإلوشِؿ إمجًٚٓ 

( ـٚدَل،ُددٜ ؾ٘رشددٚفف هلددؿ صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ غريٖــِأمددٚ )( ٚ) 

ًٚ )تػسٜيًا) ہ  ہ    ھ  ۀ  ہ  ہ   چ يكٛي٘ تعازي( ٓ كٍُِٔ

ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ  ٚقٛي٘ تعازيو  {٢٨سبأ: } چھ

 (.{٥الفرقان: } چۈ  ۈ

 أوٓد يٚؾٞ بدـٕس واجلـ.. يٖئقج ومٖئقجو وهؿ وصّؾ ؿقفْٚ اإل

ٕقحو وؿٔؾ ؽر ذفؽو ؾَد ؿٚل ابـ ـثر ِف كًٍره)))هؿ شَلفٜ آدم ـ  ثٌٝ 

ـْ ِف افهحٔحغ((اهدو  وأراد بذفؽ مٚ ورد  ٔدٍ  َأِك  َظ ًِ  َؿدَٚل ) َؿدَٚل  اخْلُدْدِريِّ  َش

ِْٔف اهلل َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ قُل ))) َوَش َُ قُل  ،آَدمُ  َيا :اهلل َي َُ َٔ َْٔؽ  :َؾ َدْيَؽ  َفب  ًْ   َوَش

                                                 

ًٚ(و وفًؾ افثٚين هق إؿرب فتْٚشٌف مع افًٌٚرة افتل  (1) ًٚ( وِف ادىٌقع )كٍُِٔ ِف ادخىقط )إمجٚظ

 كِٔٓٚ.
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......................................................................... 

  افؼح     

ْرُ  قُل  َؿاَل  َيَدْيَؽ  دِم  َواخْلَ َُ َث  َأْخِرْج  َي ًْ ُث  َوَما َؿاَل  افْ ارِ  َ  ًْ ـْ  َؿـاَل  افْ ارِ  َ  ـؾِّ  ِمـ  ـُ

ةً  ِماَئةٍ  تِْسعَ  َأْفٍػ  ًَ ًِغَ  َوتِْس ٌِرُ  َيِنـُٔب  ِحغَ  َؾَذاكَ  َوتِْس ـ ٿ  ٿ  چ  افه 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .(({٢الحج: } چڦ  

ؿْ  َذفِدددَؽ  َؾْٚصدددَتدَّ  ِٓ ْٔ ددد َِ دددُٚفقا وَظ ََ َْدددٚاهلل  َرُشدددقَل  َيدددٚ )َؾ ُئدددُؾ  َذفِدددَؽ  َأي   وافرَّ

وا)))َؿَٚل  ـْ  َؾِ٘ن   َأْ ِؼُ ُْٖجقَج  ِم ُْٖجقَج  َي ـا َوَمـ ًٍ ؿْ  َأْف ُُ  َواف ـِذي َؿـاَل  ُثـؿ   َرُجـٌؾ  َوِمـْْ

ِزــ ٍْ ــِدهِ  َٕ َٔ ــعُ  إِنِّ   ِ َّ َْض ــقا َأنْ  َٕ ُٕ ق ُُ ــَث  َت ُِ ــؾِ  ُث ــةِ  َأْه  ْ ٚ )َؿددَٚل  ((واْلَ َٕ ددْد ِّ  اهللََّ َؾَح

ٚ َٕ ْ زَّ ـَ ِز  َواف ِذي)))َؿَٚل  ُثؿَّ  وَو ٍْ َٕ  َٔ عُ  إِنِّ  ِدهِ  ِ َّ َْض ُٕقا َأنْ  َٕ ق ُُ ْ ـةِ  َأْهـؾِ  َصـْىرَ  َت  اْلَ

ؿْ  إِن   ُُ َِ َُمؿِ  دِم  َمَث ْٕ َثؾِ  ا َّ َرةِ  ـَ ًَ َْٔواءِ  افن  ِْدِ  دِم  اْفَب َْشَقدِ  افث ْقرِ  ِج ْٕ ـةِ  َأوْ  ا َّ ْؿ  دِم  افر 

اَمرِ  ِذَراعِ   .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ ((احْلِ

ٱ  ٻ  چ اهلل ظذ ذفؽ ؾَٚل  وأمٚ صّقل افرشٚفٜ فِجـ.. ؾَد ٕص

إػ آخر  {١انجٍ  } چٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ شقرة اجلـو وـذفؽ ؿقفف كًٚػ

 چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .{٦١األحماف  }
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ِ غ  وإٔف ة، وجـل افيِّـة، إمإة وأد ى ،افرشافة    ّ وجاهـد دم ، وـنػ افٌ

وإٔف جيب ظذ اخلِؼ تهديَف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ومتا ًتف ، اهلل حؼ جٓاده

 ............................................... ،ؾٔام أمرهؿ  ف وَاهؿ ظْف

  افؼح     

 :ٚفاٟد 

احلُّٜ مـ أن افرشؾ افًٚبَغ ـٕٚقا يًٌثقن إػ أؿقامٓؿ خٚصٜ.. أن 

 زمـ إٌٕٔٚء افًٚبَغ متٌٚظديـ ِف أوضٚهنؿو بدا،ٔغ ِف افْٚس ـٕٚقا ِف

ًٚ رشقٌل واحٌد.. فًن ظِٔف إبَلؽٓؿو  حٔٚ ؿو ؾِق ُأرشؾ إفٔٓؿ مجًٔ

 وـذفؽ مٚ يْٚشٛ بًوٓؿ مـ افؼا،ع ؿد ٓ يْٚشٛ افًٌض أخرو ؾِ  

ًٚو وكنددٚهبٝ  كقاصددؾ افٌؼدد بٕٚشددٍٚر افتجٚريددٜ وؽرهددٚو وكَدددمقا مدددٕٔ

ًٚ شدٔدٕٚ ىلّدد صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ حٚئٚ ؿ.. أ رشؾ اهلل كًٚػ إفٔٓؿ مجًٔد

كْيؿ حٔٚ ؿ ظذ أحًـ وئفو وهلٚ مـ اخلهٚ،ص مٚ جيًِٓٚ بؼيًٜ واحدة 

 (1)صٚحلٜ ومهِحٜ فُؾ زمٚن ومُٚن.

ًٚ أن يًتَد )ٚ) بًغؼ ( صذ اهلل ظِٔف وشِؿ )أْ٘( جيٛ ظذ ادُِػ ذظ

يُتؿ مْٓٚ رءو  ( فألمٜو ؾِؿ٣ األَا١ْٚأ َّ( افتل أرشِف اهلل هبٚو )ايسضاي١

١َُّ  ٚدال ايع١ًُ) ٚداٖد ؽّٜ وطِّٜ اجلٓؾ وافٍُرو )أي) ( ٚنػف ايػ

ٚأْ٘  ب ع٢ً اشبًل ( دون كَهر وٓ كٖخرو )يف اهلل حل دٗا ٙ

 (: فُٝا أَسِٖ ب٘ ْٚٗاِٖ عٓ٘  َٚتابعت٘ تضدٜك٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  

                                                 

 .(139)ادختك ادٍٔد إير  (1)
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وأن  حُؿ  ،وَيرم ظِٔٓؿ تُذيبف، ذيًتف وحٍظ، واحسامف وتقؿره حمبتفو 

ب فف ـاؾر ؾاجر، وأّن شٔدٕا حمّد صذ اهلل  وادخافػ فف ظاٍص خارس، ادُذِّ

 ................................... ، ًده ٕبل ٓ، افْبٔغ ظِٔف وشِؿ خاتؿ

  افؼح     

ضببت٘ ) ( جيٛ ظِٔٓؿٕٕٚف ٓ يْىؼ ظـ اهلقى و إن هق إٓ وحل يقحكو )

ڄ  ڄ   چ ( صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ؿٚل كًٚػ ٚاحرتاَ٘ ٚتٛقريٙ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

 ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

کگ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  

 .{١١٤األعراف  } چں  ڻ

وافتٌددديؾ ( مددـ افتحريددػ حيــغ غــسٜعت٘( جيددٛ ظِددٔٓؿ ـددذفؽ )ٚ)

ٚحيـسّ عًـِٝٗ   وافتٌٔر وافتنُٔؽو وذفؽ بٚفًِؿ ووئدقد افًِد ء ؾدٔٓؿو )

َّ حهِ املهرِّب ي٘ نافس فـادس  ٚاملوـايف يـ٘    ( ؾٔ  أمر أو زئرو )تهرٜب٘ ٚأ

ٕل ضٝدْا ضبُد ص٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ   (جيٛ أن يًتَدوا )عاٍظ خاضس  ٚ أ

ې  چ و ؿدٚل كًدٚػ (بعـدٙ ( وٓ رشقل )ال ْـو ( وادرشِغو )خامت ايٓبٝري

 األحققققققققساب }چى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

٧١}. 
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 ، ...................................وأن حُؿ ذيًتف ٕسخ مجٔع افؼائع

  افؼح     

اب.ؾُؾ مـ أدَّظك افٌْقة بًده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ    .. ؾٓق ـذَّ

 (.ٝع ايػسا٥عإٔ حهِ غسٜعت٘ ْطخ مج)( جيٛ اظتَٚدهؿ ٚ)

ِٝ افندّس افيدؾ )  دَخ ًَ َٕ أي) وافًْيب فٌٜ) هق اإلزافٜ وافَْؾو ومْف 

ُٝ افُتٚب)  ْح ًَ َٕ  َِٕتف.أي) أزافتفو و

ًٚ) رؾع حُؿ ذظل بدفٔؾ ذظل.  واصىَلح

وادددراد بددٚفرؾع) إَىددٚع كًَِددف بددٚدٍُِغ: ٕٕددف خىددٚب اهلل كًددٚػو 

ٔؾ رؾًددف: ٕٕددف ويًددتحٔؾ رؾًددف: ٕٕددف ؿددديؿو بخددَلف افتًِددؼ ؾددَل يًددتح

 حٚدث.

ومجٔع إحُٚم هل مْف شٌحٕٚف وكًٚػو وؿد اؿتوٝ حُّتف أن يٌّر 

بًض إحُٚم ب  يتْٚشٛ مع افقودع اجلديدد فٌِؼدو ؾْدّزل ظدذ افرشدقل 

ًٚ خمٚفٍٜ دٚ إٔزل ظذ افرشقل افًٚبؼو ويُدقن افقائدٛ ظدذ  افَلحؼ أحُٚم

ذيًدٜ شدٔدٕٚ آدم ظِٔدف  افْٚس أن يًِّقا بٚحلُؿ افَلحدؼو ؾّدثًَل) ـدٚن ِف

افًددَلم ئددقاز زواج إخ مددـ أختددف فٔتُددٚثر افٌؼددو إذ   يُددـ ظددذ طٓددر 

إرض إٓ آدم وحددقاء وأبْٚؤمهددٚ وبْددٚ  و ؾِدد  ـثددر افٌؼدد.. َحددُرَم افددزواج 

 بٕٚخٝ: ٕن بْٝ افًؿ كٌْل ظْٓٚ.

 



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

238 

......................................................................... 

  افؼح     

وِف ذيًٜ شٔدٕٚ ظًٔك ظِٔدف افًدَلم أبدٚح اهلل كًدٚػ فٌْدل إها،ٔدؾ 

ظَقبٜ هلؿو ؿٚل كًٚػ ظـ شٔدٕٚ ظًٔك ظِٔدف  ٍ ُؾ ٌْ بًض مٚ حرمف ظِٔٓؿ مـ ؿَ 

 . {١١آل عًراٌ  } چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ افًَلم 

مٜٔ ؾؼيًٜ شٔدٕٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ وهدل افؼديًٜ اإلشدَل

 ٕٚشخٜ جلّٔع افؼا،ع افًٚبَٜو بًّْك)

فدٜ   (1 أن ـؾ مٚ خٚفػ افؼديًٜ اإلشدَلمٜٔ مدـ افؼدا،ع افًدٚبَٜ ادْزَّ

 ظذ افرشؾ افًٚبَغ مًْقخ ٓ جيقز افًّؾ بف.

أن مٚ واؾؼ افؼيًٜ مـ افؼا،ع افًٚبَٜ جيٛ افًّؾ بف: ٕٕف ُإٔدِزل   (2

 ِف ذيًٜ شٚبَٜ. ظذ شٔدٕٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ٓ ٕٕف ٕزل

وِف هذا ؿٚل افندٚؾًٜٔ) ذع مدـ ؿٌِْدٚ فدٔس ذٌع فْدٚو إٓ إن ئدٚء ِف 

 ذظْٚ مٚ يٗيده.

وؿددٚل احلٍْٔددٜ) ذع مددـ ؿٌِْددٚ ذع فْددٚو إٓ إذا ئددٚء ِف ذظْددٚ مددٚ 

 يًٚروف.

اظتَدٚده حْٔ دٍذ خيدٚفػ ظّدقم  مـ اظتَد ؽر هدذا ؾٓدق ـدٚؾر: ٕن  (3

 ِف افدٕٔٚ   ذفٔؾ  وشِؿو وافُٚؾر  ظِٔف اهلل   صذ  شٔدٕٚ ىلّد  رشٚفٜ



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

239 

......................................................................... 

  افؼح     

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ وأخدددرةو ؿدددٚل كًدددٚػ 

 .{٢١آل عًراٌ  } چڃ  چ  چ

ًا و ٚ يٌٌْل اظتَدٚده ئدقاز ًٕديب بًدض افؼدع بًٌودف أخدر ئدقاز

دَخٚنو  ًَ ًٚ فقؿقظف بٚفًٍؾو ًٕؿ) مًرؾدٜ اهلل كًدٚػ وحتدريؿ افٍُدر ٓ ُيْْ وؿقظٔ

 وـذفؽ ـؾ مٚ يتًِؼ بٚفًَٔدة مـ مًٚ،ؾ.. ٓ يًْيب.

 :ٔاحلاصن 

 –أن ِف افَُلم مَٚمغ) مَٚم ئقازو ومَٚم وؿقعو ؾّـ حٔٞ اجلدقاز 

ًٚو وأمٚ مـ حٔدٞ افقؿدقع ؾدَل –ظًََل   جيدقز جيقز ًٕيب افؼيًٜ ـًَل أو بًو

ٕ :ًٚ ن ذيًتدف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل آخدر ًٕيب اجلّٔع ئدقازًا وؿقظٔد

 افؼا،ع افتل ٓ كًْيب.

 :إٌٔاع الٍطخ 

 وافًْيب إٔقاع)

  ًٕيب افُتٚب بٚفُتٚب) إول:

ًٚ بَقفدف  وهذا افْقع مًْدف بًودٓؿ ـدٖك مقشدك إصدٍٓٚين احتجٚئد

 و وافهحٔ  {٧٦فصهج  } چڱ       ڱ    ڳ    ڳ  ڳ    ڳ   گ     گ  گچكًٚػ 
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)يٖكٔف( إٕ  يًقد دجّقع افَرآنو وجمّقظدف ٓ  )اجلقازو ٕن افوّر ِف ؿقفف

ًٚو ـ  كَدم.  يًْيب اكٍٚؿ

 وًٕيب افُتٚب بٚفُتٚب إٔقاعو وهل)

ًٚ)ًٕيب افتَلوة واحل (1  ُؿ مً

روًٚت مًِقمدٚت حيدرمـ(( ؾٕ٘دف ـدٚن  دٚ يدتذو  ـ  ِف ٕحق ))ظؼ

َٜ ؾًْيب بد))مخس روًٚت حيرمـ((و وِف مًِؿ ظـ افًدٔدة  َريِضَ اهلُل  َظِٚ،َند

 ٚ َٓ ََٚظْْ ْٝ  َأهنَّ ٚنَ )))َؿَٚف ِزَل  ؾَِٔ   ـَ ْٕ ـْ  ُأ ْرآنِ  ِم َُ ٍٚت  َظْؼُ  اْف ًَ ُِقَمٍٚت  َرَو ًْ ـَ  َم ْم رِّ  وحُيَ

خْ  ُثؿَّ 
ًِ سٍ  ـَ ُٕ ّْ ُِقَمٍٚت  بَِخ ًْ َ  َم ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؾُتُقِفِّ َِ َِّؿَ اهلل َظ َـّ  َوَش  ؾَِٔ   َوُه

ددَرأُ  َْ ـْ  ُي ددْرآنِ  ِمدد َُ ًٚو ((اْف ِف افًؼدد أي) و ؾْٓددٚ ًٕددخٝ افددتَلوة واحلُددؿ مًدد

افروًٚتو أمٚ ِف اخلّس ؾٓل مدـ افْدقع افثدٚين وشدٌْْٔف إن صدٚء اهلل كًدٚػ 

 ؾٔف. 

 دون احلُؿ)ًٕيب افتَلوة   (2

ـ  ِف اخلّدس افرودًٚت ؾَدد ٕخًدٝ كَلو دٚ وبَدل حُّٓدٚو أمدٚ 

َ )ريض اهلل ظْٓٚ)) ظٚ،نٜ مًْك ؿقل افًٔدة ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؾُتدُقِفِّ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  َـّ  َوَش َرأُ  ؾَِٔ   َوُه َْ ـْ  ُي ْرآنِ  ِم َُ ((.. ؾَد بْٔف اإلمٚم افْدقوي ِف ذح مًدِؿ اْف

َ ))  هلََٚوَؿقْ )) ؿٚل)  حٔٞ ْٔفِ   اهلُل  َصذَّ  اهللِ  َرُشقل  َؾُتُقِفِّ َِ َِّؿَ   َظ َـّ   َوَش   ؾَِٔ    َوُه
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َرأ َْ َٔٚء بَِوؿِّ  ُهقَ (ُي ـْ  اْف دَرأ) ِم َْ َْدٚهُ و (َي ًْ ديب َأنَّ  َوَم ًْ د افَّْ ّْ ٍٚت  سبَِخ ًَ ر َرَود َٖخَّ  َكد

َزاُففُ  ْٕ فُ  َحَتك ِئًدا إِ ْٕ ْٔدِف  َصدذَّ  َأ َِ َِّؿاهلل َظ دض ُكدقِِف  َوَشد ًْ دَرأ افَّْدٚس َوَب َْ  مَخْدس َي

ٚت ًَ ٚ َرَو َٓ ِ ًَ ٚ َوجَيْ ًٕ ا ُؿْرآ ُِق  ْقِٕفِ  َمْت َُ
ْ  فِ ٌُِفُ  َ  ٌْ يب َي ًْ ْرِب  افَّْ َُ ده فِ ْٓ َِ َّ  وَظ دؿْ  َؾ ُٓ ٌَ َِ  َب

يب ًْ د افَّْ ًْ قارَ  َذفَِؽ  َب ًُ ـْ  َئ قا َذفَِؽ  َظ ًُ    (1) .(( اهدُيْتَذ  َٓ  َهَذا َأنَّ  َظَذ  َوَأمْجَ

ُْٔخ ) )ومددـ أمثِددٜ ًٕدديب افددتَلوة دون احلُددؿ ــ ــَٔخةُ  افّن ــا إذا وافّن ٔ َٕ  َز

ا ًٓ  ؾارمُجقمُهَ ـا َُ َٕ ـْ  افبت ـَة  (و ؾٓدذه ـٕٚدٝ آيدٜ كدتذ ِف َحُِـٔؿٌ  َظِِـٔؿٌ اهلل وَ اهلل  ِمـ

 تَلوة وبَل احلُؿ. ـتٚب اهلل كًٚػو ثؿ ًٕخٝ اف

 ًٕيب احلُؿ دون افتَلوة) (3

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ ـددد  ِف ؿقفدددف كًدددٚػ 

و ؾَددددد {٦٧١انبمققققرة  } چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ٱ  ٻ  ٻ  چ  بَٔدددٝ كَلو دددٚ وًٕددديب حُّٓدددٚ بَقفدددف كًدددٚػ

 .{٦٣٧انبمرة  } چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

  مـ إٔقاع افًْيب) ًٕيب افًْٜ بٚفًْٜ) افثان

ُْْت  إِنِّ ٞ)))ـ  ِف حدي ؿْ  ـُ ُُ ُْٔت َ ـْ  ََ ُبقرِ  ِزَياَرةِ  َظ َُ  أخرئف(( َؾُزوُروَها اْف

                                                 

 (11/183)ذح مًِؿ فِْقوي  (1)
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و ؾٕ٘ف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هنك ِف بدايٜ اإلشَلم ظـ زيرة افٌَقرو مًِؿ وأمحدد

 ٕمر.ثؿ ًٕيب افْٓل بٚ

 ) ًٕيب افًْٜ بٚفُتٚب)افثافث

ـدد  ِف اشددتٌَٚل بٔددٝ ادَدددس افثٚبددٝ بٚفًددْٜوؾٕ٘ف ًٕدديب بٚشددتٌَٚل 

انبمقرة   } چہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ افًٌُٜ افثٚبدٝ بَقفدف كًدٚػ 

١٧٧}. 

 ) ًٕيب افُتٚب بٚفًْٜ)افرا ع

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ ـدد  ِف ؿقفددف كًددٚػ 

و {١٢١نبمرة  ا} چې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  

ٔ ة َٓ )ؾٕ٘ف ًٕيب بحديٞ))  .أخرئف ابـ مٚئف ظـ إٔس ((فَِقاِرٍث  َوِص

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وُخدددصَّ خدددر اخلِدددؼ أن ؿدددد متّددد 

 

 

ددددددد  َّّ ْدددددددٚ وظ  بدددددددف اجلّٔدددددددع رب 

 بًثتددددددددف ؾؼددددددددظف ٓ ُيًْدددددددديُب  

 

 بٌدددددره حتدددددك افزمدددددُٚن ُيًْددددديُب 

 وًٕدددددخف فؼدددددع ؽدددددره وؿدددددعْ  

 

 حددددددتً  أذلَّ اهلل مددددددـ فددددددف مْددددددعْ 

 وًٕددديب بًدددض ذظدددف بدددٚفًٌضِ  

 

 أئددددْز ومددددٚ ِف ذا فددددف مددددـ ؽددددضِّ 
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 :غبّٛ قد تجاز 

 ؿد يثر أظداء اإلشَلم صٌٜٓ وهل)

ـٔػ يًْيب اهلل حًُ  وهق افذي يًِؿ بُؾ رءو بًّْك هؾ يْزل اهلل 

ؿ فِتجربٜ ثؿ يتٌدغ فدف ظددم صدَلحٜٔ احلُدؿ ؾٌٔدرهو ؾد٘ن ـدٚن ذفدؽ احلُ

ًٚ بُؾ رء؟  ؾُٔػ يُقن اهلل ظٚد

 )القاب

أن إمر فٔس ـذفؽو وفًٔٝ افَؤٜ ؿؤٜ جتربٜو إٕ  يْزل اهلل كًٚػ 

 حًُ  يتْٚشٛ مع وؿٝ وزمـ مًغو أو فًٌٛ مًغو ثؿ بًد إَوٚء هذا 

حلُؿ ب  يتْٚشٛ مع هذا افتٌٔدر ـد  ذـرٕدٚ ِف افقؿٝ أو افًٌٛ.. يٌّر اهلل ا

ًٚ وهلدٚ  ًٚ مًْٔد ًٕيب افؼا،ع بًوٓٚ بًٌض حٔٞ أن ـدؾ ذيًدٜ كْٚشدٛ زمْد

أشٌٚب مًْٜٔو وٓ كتْٚشٛ مع افزمـ أخرو ؾتًْيب ب  يتْٚشٛ مًدفو ومدـ 

ٕٕدف  :أمثِٜ مٚ ذـرٕٚ أن ِف بدايٜ ذيًٜ شٔدٕٚ آدم ئقاز زواج افرئؾ بٖختف

ـثرون ظذ طٓر إرض ؾٓذا شٌٛ جلقاز ذفؽ حتك حيهؾ ٓ يقئد خِؼ 

ووئدت بْٝ افًؿ ؽر اهلل احلُؿ وحدّرم ظِٔدف افدزواج افتُٚثرو ؾِ  حهؾ 

 مـ أختف: ٕن افًٌٛ ؿد إتٍك واشتٌْل ظـ إخٝ بٌْٝ افًؿ.
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 وإصـلح مًاصـٓؿ ،هداية اخلِؼ فىريؼ احلـؼ ؿ..واحلُّة دم إرشاهل

وافٍـقز  افسـًادة دم  ،ِٔٓؿ  افٍوائؾوحت ،ائؾوتىٓرهؿ مـ افرذ ،ومًادهؿ

 .افداريـ

  افؼح     

( ٘ ٖداٜــ١ اشبًــل  ( صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ هددل))ٚاسبهُــ١ يف إزضــاي

آخددر ؿو أي) ( َٚعــا ِٖدٕٔددٚهؿو )أي)  يطسٜــل اسبــل ٚإصــالجل َعاغــِٗ(

( ٌ ٌ  ٚ( افتل ـٕٚقا مِىخغ هبدٚو )ٚتطٗريِٖ َٔ ايسذا٥ـ ( ذبًـِٝٗ باييغـا٥

َٝ افتل ئٚء هب ٌَّد مدٚ وئدد مْٓدٚ  ٚ اإلشَلمو ؾٖوئد مٚ   يُـ ظْدهؿ مْٓٚو وث

اَم وشِؿ))ؾٔٓؿ ـ  ؿٚل صذ اهلل ظِٔف   ٕ ًِْثُت  إِ ِّؿَ  ُ  ََُت
َْخَلِق  َصافَِح  ِٕ ْٕ أخرئدف ( ا

ِّــؿَ و وِف روايددٜ افٌَٔٓددل))اإلمددٚم أمحددد ََُت
ــاِرمَ  ِٕ َُ ــَلِق  َم َْخ ْٕ ( ـددؾ ذفددؽ ٚ(و )ا

 ( دار افدٕٔٚ ودار أخرة. ٠ يف ايدازٜٔاييٛش بايطعايقصِٓؿ إػ  )
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 افدرس احلادي وافًؼون

 دم أوصاؾف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

، وجيب ظِْٔـا أن ًٕتَـد إٔـف ظِٔـف افهـلة وافسـلم ـامـؾ إوصـاف

َُِا ًَا وُخ ِْ  ...........................، .................وأحسـ افْاس َخ

  افؼح     

 الدزع احلادٙ ٔالعػسُٔ

 يف أٔصافْ صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي

ٚ ـــــب عًٝٓـــــا إٔ ْعتكـــــد أْـــــ٘ عًٝـــــ٘ ايضـــــال٠ ٚايطـــــالّ ناَـــــٌ )

 (و ؾٓق متهػ بجّٔع صٍٚت افُ ل افٌؼيو ـ  ؿٚل افَٚ،ؾ)األٚصاف

 ـِّددٝ ىلٚشددْف ؾِددق أهدددى افًددْٚ

 

 

 فٌِددددددر ظْدددددد متٚمدددددف   خيًدددددِػ 

 وظددددذ كٍددددْـ واصددددٍٔف بقصددددٍف 

 

 وؾٔددف مددٚ   يقصددِػ  يٍْددك افزمددٚن

ًُكـا    ( ـٚن صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ )ٚ)   ًْكـًا ُٚخ (و ؾٖمدٚ أحطـٔ ايٓـاع خ 

َٕسِ  َخَِف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ٘ن ـِ  َأ ٚنَ  َظْْفُ اهلل  َريِضَ  َمٚفٍِؽ  ْب قُل  ـَ َُ  نَ أ)))َي

ْٔددِف  َصددذَّ اهلل  َرُشددقُل  َِ َِّؿَ اهلل َظ َْٔس  َوَشدد ـِ  بِٚفىَِّقيددؾِ  َفدد ٌَددِٚ، َٓ  اْف ِهددرِ بِٚفْ  َو ََ  َٓ  َو

َٔضِ  َْب ْٕ ِؼ  بِٚ َٓ َْم ْٕ َْٔس  ا َدمِ  َوَف ْٔ َْٔس  بِٚ ددِ  َوَف ًْ َىدطِ  بِٚجْلَ ََ َٓ  اْف ٌْطِ  َو د ًَّ أخرئدف (( بِٚف

أي)  -َمْرُبقًظدٚ َرُئدًَل وـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ )و افٌخٚري ومًِؿ

ًٚ بغ افىقيؾ وافَهر ٔدَ  -متقشى ًِ ٌَْغِ  َبْغَ  َمٚ َب
ُِ ِٜ  ئِؿَ ظَ  اْدَْْ َّّ ِٜ  إَِػ  اجْلُ َّ  َصدْح

ْٔفِ  َٕ  .أخرئف مًِؿ وأمحد( ُأُذ

 وشِؿ وهق ِف حَف ؿِٔؾ   بقصٍف صذ اهلل ظِٔف  مِٔ ٜ وـتٛ افن ،ؾ            
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  ، .............................................وأؾوؾ اخلِؼ ظذ اإلضلق

  افؼح     

  ظِٔف وشِؿ وٓ كدرك ـْف حََٔتف.ٕن افًِٚن كًجز ظـ وصٍف صذ اهلل

وؿٚل افَرضٌل رمحف اهلل كًدٚػ ِف )ـتدٚب افهدَلة( ))  ييٓدر فْدٚ متدٚم 

حًْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : ٕٕف فق طٓر فْٚ متدٚم حًدْف.. ددٚ ضٚؿدٝ أظْْٔدٚ 

 رؤيتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(اهد.

ؿ أئقد وأمٚ ُخَِف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.. ؾَد ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِ

ضًٌٔددٜو وأـددرمٓؿ أي) افْددٚس صدددرًاو وأصدددؿٓؿ هلجددٜو وأفٔددْٓؿ ظريُددٜو 

ظنرةو مـ رآه بدهيٜ هٚبفو ومـ خٚفىف مًرؾٜ أحٌفوـ  ِف شدْـ افسمدذيو 

ْ )يَقل واصٍف) فُ  َأرَ  َ  َِ ٌْ َٓ  َؿ َدهُ  َو ًْ دفُ  َب َِ ْٔدِف  َصدذَّ  ِمْث َِ َِّؿَ اهلل َظ اإلمدٚم  أخرئدف( َوَشد

  .محدأ

 أخَلؿف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾِرائع ـتٛ افن ،ؾ. مًرؾٜومـ أراد 

أي) (و أفغــٌ اشبًــل عًــ٢ اإلطــالم( هددق صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ )ٚ)

مْٓدٚ وافًدٍِٜٔو مدـ افٌؼد  أؾوؾ ادخِقؿٚت ظذ افًّقم افندٚمؾ فًِِقيدٜ

 واجلـ وادَل،ُٜو ِف افدٕٔٚ وأخرةو ِف شٚ،ر خهٚل وأوصٚف افُ ل.

ٔف وشِؿ مـ افْٓل ظـ كٍؤِف.. ؾٓق ىلّقل ومٚ ورد ظْف صذ اهلل ظِ

ظذ كٍؤؾ يٗدي إػ كَْٔص ؽره مـ إٌٕٔٚءو أو ؿٚفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

.ًٚ  كٖدبٚ وكقاوً
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ْقِن تُ  َٓ ومـ ذفؽ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ))) ُِ ـ وِّ َٔـاءِ  َظـَذ ٍَ بِ ْٕ ((و إَ

وِن  َٓ وؿقفف))) ُ ـرِّ ظدرف  ومدـ كتٌدع احلدديٞ مدـ بدايتدف ((وُمقَشـك َظـَذ  خُتَ

َّٛ  )َؿَٚل  َظْْفُ  اهلل َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  افًٌٛو ؾًـ َأِك  ـْ  َرُئٌؾ  اْشَت غَ  ِم ِّ ِِ ًْ  َوَرُئٌؾ  اْدُ

ـْ  قدِ  ِم ُٓ َٔ َٚل  واْف ََ ِِؿُ  َؾ ًْ ِذي )اْدُ كا َوافَّ ٍَ ًدا ْصَى َّّ َٚدِغَ  َظَذ  ىُلَ ًَ ؿٍ  ِِف  واْف ًَ دؿُ  َؿ ًِ َْ  ُي

َٚل  وبِفِ  ََ قِدي   َؾ ُٓ َٔ ِذي )اْف ك َوافَّ ٍَ دَٚدِغَ  َظدَذ  ُمقَشك اْصَى ًَ ِِؿُ  َؾَرَؾدعَ  واْف د ًْ  َيدَدهُ  اْدُ

ََِىدؿَ  َذفِدَؽ  ِظْْدَ  دقِديَّ  َؾ ُٓ َٔ َٛ  واْف دقِدي   َؾدَذَه ُٓ َٔ ْٔدِف اهلل  َصدذَّ اهلل  َرُشدقلِ  إَِػ  اْف َِ َظ

َِّؿَ  هُ  َوَش َْٖخَزَ ِذي َؾ ٚنَ  بِٚفَّ ـْ  ـَ ِِؿِ  َوَأْمرِ  َأْمِرهِ  ِم د ًْ دَٚل  واْدُ ََ ِدل   َؾ ْٔدِف  َصدذَّ  افٌَّْ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  وِن  َٓ )))َوَش ُ رِّ َُقنَ  افْ اَس  َؾِ٘ن   ُمقَشك َظَذ  خُتَ ًَ َٔاَمةِ  َيْقمَ  َيْه
َِ قنُ  اْف ـُ َٖ َل  َؾـ  َأو 

ـْ  ُٔؼ  َم ٍِ ـْرشِ   َِجإِـِب  َ ـاضٌِش  قَشـكمُ  َؾَِ٘ذا ُي ًَ ـانَ  َأْدِري َؾـَل  اْف ـَ ـْ  َأ َّ ًَِؼ  ؾِـٔ  َصـ

ََٖؾاَق  انَ  َأوْ  َؿْبِع  َؾ ـْ  ـَ  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( اهلل اْشَتْثَْك ِه 

ْقِن  َٓ )))ومـ ذفؽ أيوٚ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُِ وِّ ٍَ  َس ُٕ قْ ُيـ َظـَذ ُت

ٌِل َٓ ))شِؿ ظـ اهلل)و وؿقفف صذ اهلل ظِٔف و((كت  مَ  ـِ  ْ  ْبدٍ  َيَْْب ًَ
قَل  َأنْ  فِ َُ ـفُ  َي  ٕ  إِ

ـْ  َخْرٌ  َُٕس  ِم ـِ  ُيق إلمٚم افَرضٌدل ِف .. ؾَد ؿٚل اأخرئف افٌخٚري ومًِؿ ((َمت ك ْ 

 ظدذ كٍودِقين ٓ) وشدِؿ ظِٔدف اهلل صدذ ؿقفدف) ادًدٚيل أبدق وؿٚل))كًٍره)

 مْدفو اهلل إػ بدٖؿرب تٓدكادْ شددرة ِف وإٔٚ أــ   ؾ٘ين ادًْك( متك بـ يقٕس

ف(( احلقت  بىـ  ِف  افٌحر  ؿًر  ِف  وهق  وادُٚن اجلٜٓ   ظـ  كًٚػ  : فْْزه 



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

248 

 ......................................................................... 

  افؼح     

 ؾًٔتقي ِف حَف شٌحٕٚف وكًٚػ َمـ ؾقق افًّقات ومـ ِف ؿٚع افٌحٚر.

ٌِـل َٓ ))ًؾ ادراد مـ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ)وف ْبـدٍ  َيَْْب ًَ
ـقَل  َأنْ  فِ َُ  َي

فُ   ٕ ـْ  َخْرٌ  إِ َُٕس  ِم ـِ  ُيق ((.. هق إٔدف   يًدٌ  اهللَ أحدٌد ِف ؿًدر افٌحدٚر ـد  َمت ك ْ 

ؾِٓددذا   يْددؾ اخلريددٜ  افًددَلموافهددَلة ظِٔددف  ؾًددؾ شددٔدٕٚ يددقٕس بددـ مّتددك

ِف  تويدل ظذ هذا ادًْك افزيدٚدة افتدل وردبٚفتًٌٔ  ِف ذفؽ ادُٚن ؽرهو 

احلديٞ ظْد ابـ أك صٌٜٔ ِف مهٍْف حٔٞ أورد احلديٞ ظـ شٔدٕٚ ظع بدـ 

ْبدٍ  َس ْٔ فَ ))) -وئؾ ظز اهلل يًْل- ؿٚلف إٔف ؿٚل)ٓأك ضٚفٛ ـرم اهلل وئ ًَ
 ِل  فِ

قَل  َأنْ  َُ فُ  َي  ٕ ـْ  َخْرٌ  إِ َُٕس  ِم ـِ  ُيق  .((ِت اَم ُِ ي  اف دِم  اهللَ َح ب  َمت ك َش  ْ 

ـْ وؿد ورد  َٕسِ  َظ ـِ  َأ  َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  َؿدَٚل )َؿدَٚل  َظْْفُ  اهلل َريِضَ  َمٚفٍِؽ  ْب

ِْٔف  َِ َِّؿَ اهلل َظ ا)))َوَش َٕ ُل  َأ ُثـقا إَِذا ُخُروًجـا افْ اسِ  َأو  ًِ ـا ُ  َٕ ؿْ  َوَأ ُٓ  َوَؾـُدوا إَِذا َخىِٔـُب

ا َٕ ُهؿْ  َوَأ ُ دِ احْلَ  فَِقاءُ  َأيُِسقا إَِذا ُمَبؼِّ َِٔدي َيْقَمئِذٍ  ّْ ـا  ِ َٕ ـَرمُ  َوَأ ـْ  َرّبِّ  َظـَذ  آَدمَ  َوَفـدِ  َأ

 َٓ  .أخرئف افسمذي (( ََؾْخر َو

ـْ  ـِ  َظدد ٌَّددٚسٍ  اْبدد ْٔددِف  َصددذَّ  اهللِأن رشددقل  َظْْددفُ  اهلل َريِضَ  َظ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشدد

َٓ )ؿٚل)) ا َأ َٕ َٓ اهلل  َحبُِٔب  َوَأ ـا َؾْخرَ  َو َٕ ـدِ احْلَ  فِـَقاءِ  َحاِمـُؾ  َوَأ َٔاَمـةِ  َيـْقمَ  ّْ
َِ َٓ  اْف  َو

ا َؾْخرَ  َٕ ُل  َوَأ ُل  َصاؾِعٍ  َأو  عٍ  َوَأو   ٍ َٔاَمـةِ  َيـْقمَ  ُمَنـ
َِ َٓ  اْف ـا َؾْخـرَ  َو َٕ ُل  َوَأ ـْ  َأو  كُ  َمـ ـرِّ  َُيَ

َؼ  َِ ْ ةِ  ِح َتُح  اْلَ ٍْ َٔ ا ِل اهلل   َؾ َٓ ِْٔ ُِ ُْٔدِخ ًِل  َؾ َراءُ  َوَم ََ ِمِْغَ  ُؾ ْٗ َٓ  اْدُ َٕ  َؾْخرَ   َو َرمُ  اَوَأ ـْ  َأ
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فِغَ  َو  ْٕ ـَ  ا ِخِري ْٔ َٓ  َوا  .أخرئف افسمذي(( َؾْخرَ  َو

َٓ ))وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)  حيتّؾ مًْٔغ) ((َؾْخرَ  َو

 ؽ.) وٓ أؾتخر ظذ ؽري وٓ أكُز بذفإول

 ) وٓ ؾخر ؾقق هذا افٍخر.افثان

 افً ءو أهؾ وظذ إٌٕٔٚء ظذ ىلّدا ؾوؾ اهلل إنوؿٚل ابـ ظٌٚس))

  ) ؿٚل كًٚػ اهلل إن) ؾَٚل ؟ افً ء أهؾ ظذ ؾوِف ظٌٚس بـ يٚ  بؿ) ؾَٚفقا

ک     ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ

ٱ      ٻ  ٻ  چ ) وشِؿ ظِٔف اهلل صذ دحّد وؿٚل.{٦١األَبياء  } چک  

 .{٦ – ١انفتح  } چٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

ڳ  ڳ   ڳ  چ ) كًدٚػ اهلل ؿدٚل )ؿٚل ؟ إٌٕٔٚء ظذ ؾوِف ؾ ) ؿٚفقا

 وئددؾ ظددز اهلل وؿددٚل  {٧إبققراهيى  } چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 {٦٢سبأ  } چہ  ہ  ۀ  ہ  ہ    چ  وشِؿ ظِٔف اهلل صذ دحّد

 .مًْده ِف افدارمل أخرئف ((واإلٕس اجلـ إػ ؾٖرشِف

ويٖب بًد ٌْٕٔٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف إؾؤِٜ بَٜٔ أويل افًزم 

 وهق و وشِؿ  ظِٔف اهلل   صذ  ىلّد  شٔدٕٚ  هؿ) افًزم  ؾٖوفقا   افرشؾو مـ 



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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........................................................................ . 

  افؼح     

أؾوِٓؿو ثؿ شٔدٕٚ إبراهٔؿ و ثؿ شٔدٕٚ مقشكو ثؿ شٔدٕٚ ظًٔكو ثدؿ شدٔدٕٚ 

ٕددقح ظِددٔٓؿ افهددَلة وافًددَلمو ؾٓددٗٓء هددؿ أوفددق افًددزم أي) افهددزو 

وكٍؤِٓؿ بَّدار مٚ كًروقا هلؿ مـ إذى وصزوا ظِٔفو ثؿ يٖب بًددهؿ 

ظْد اهلل كًٚػو وبًدهؿ بَٜٔ افرشؾ ثؿ إٌٕٔٚء ؽر افرشؾو وهؿ متٍٚوِقن 

ِف افٍوؾ رؤشٚء ادَل،ُٜ وهؿ) ئزيؾو وهق أؾوؾ ادَل،ُٜ ظذ ادندٓقرو 

ؾُّٔٚ،ٔؾو ؾ٘هاؾٔؾو ؾِّؽ ادقتو ثؿ أوفٔٚء افٌؼ ؽر إٌٕٔدٚء ـدٖك بُدر 

 وظّر وظث ن وظعو ثؿ ظٚمٜ ادَل،ُٜو ثؿ ظٚمٜ افْٚس.

 ؿٚل ِف اجلقهرة)

 وخددددددرهؿ َمددددددـ ويَل اخلَلؾددددددفْ 

 

 

 مددددُرهؿ ِف افٍوددددؾ ـٚخلَلؾددددفْ وأ

إػ  –ـٚدًتزفدٜ  –وؿد ذهٛ افَٚيض أبق ظٌداهلل احلِّٔل مدع آخدريـ  

 أن ادَل،ُٜ أؾوؾ مـ إٌٕٔٚء مٚ خَل ٌْٕٔٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

وؿد ؾهدؾ افًدٚدة ادٚكريديدٜ ِف ذفدؽ ؾَدٚفقا) أن إٌٕٔدٚء أؾودؾ مدـ 

ظددقام افٌؼددو وفددٔس ادددراد  رؤشددٚء ادَل،ُددٜو ورؤشددٚء ادَل،ُددٜ أؾوددؾ مددـ

دٚقو وظدقام افٌؼد اددذـقرون أؾودؾ مدـ ظدقام  ًّ بٚفًقام هْٚ مٚ ينّؾ افٍ

 ادَل،ُٜ.

  



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف
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 ......................................................................... 

  افؼح     

ويدخؾ ِف افرؤشٚء مـ ادَل،ُٜ محِٜ افًرشو وهؿ ث ٕٜٔ يدقم افَٔٚمدٜ 

دزيد اجلَللو أمٚ ِف افدٕٔٚ ؾٓؿ أربًٜ: ٕن اهلل كًٚػ ددٚ ذـدر ِف أيدٜ افث ٕٔدٜ 

 ؿٚل )يقم ٍذ( أي) يقم افَٔٚمٜو أمٚ ِف افدٕٔٚ ؾٓؿ أربًٜ.

وؿد ذـر افثًٌِل ظدـ افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ إٔدف ؿٚل)))محِدٜ افًدرش 

ث ٕٔدٜ((و يـ ؾُدٕٚقا افٔقم أربًٜو ؾ٘ذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ أّيدهؿ اهلل بٖربًٜ آخدر

وخّرئف ادٚوردي ظـ أك هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل) ؿٚل رشقل اهلل صدذ اهلل 

ــفُ )ظِٔددف وشددِؿ)) ُِ ِّ ــْقمَ  ََيْ َٔ ــٌة، اف ًَ ــْقم َوُهؿْ أْرَ  ٔاَمــةِ  َوَي َِ ــةٌ  اف َٔ
ف وأخرئدد((و َثاَمِٕ

 . زيد ابـ ظـ ئرير ابـ ـذفؽ

ٌدقا بدذفؽ ومـ رؤشٚء ادَل،ُٜ افُروبٔقنو وهؿ حٚؾقن بٚفًرشو ف َِّ

 افُرب ظـ إمٜ.  عٕهنؿ متهدون فِدظٚء برؾ

 :ٛٔاخلالص 

أن شٔدٕٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هق أؾوؾ اخلِؼ ظذ اإلضَلقو 

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وأؾودددؾ اخلِدددؼ ظدددذ اإلضدددَلِق 

 

 

 ٌْٕٔددددددٚ ؾّددددددؾ ظددددددـ افنددددددَِٚق 

ًٔكو ثؿ شٔدٕٚ ٕقحو ثؿ شٔدٕٚ إبراهٔؿو ثؿ شٔدٕٚ مقشكو ثؿ شٔدٕٚ ظ 

افًدزم ـد  كَددمو ثدؿ بَٔدٜ افرشدؾو ثدؿ إٌٕٔدٚء مدـ ؽدر  وهٗٓء هؿ أوفدقا

 بْٔٓؿ ظْد اهلل كًٚػو ثؿ ئزيؾو ثؿ مُٔٚ،ٔؾو  ؾٔ   متٍٚوِقن   افرشؾو وهؿ



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
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 .......................................................،.وأرجحٓؿ ظَلً 

  افؼح     

ـًدٚداكْٚ أك بُدر وظّدر وظدث ن وظدعو  ثؿ بَٜٔ افرؤشٚءو ثدؿ ظدقام افٌؼد

وادراد بٚفًقام هْٚ أي) مـ فًٔقا بٌٖٕٔٚءو ثؿ ظقام ادَل،ُٜو وهؿ متٍٚوِقن 

.ًٚ  ؾٔ  بْٔٓؿ ظْد اهلل أيو

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وإٌٕٔددددددٚء يِقٕددددددُف ِف افٍوددددددؾِ 

 

 

  ِوبًدددددهؿ مَل،ُددددْف ذي افٍوددددؾ

َِّقا  ددددِقا إذ ؾودددد  هددددذا وؿددددقم ؾهَّ

 

 د يٍُوددددُؾ وبًددددد ـددددؾي بًَوددددف ؿدددد

  :ٚفاٟد 

 يّتْع اهلجقم ؾٔ    يرد ؾٔف كقؿٔػ.

 ؿٚل افًًد) وٓ ؿٚضع ِف ادَٚمٚت.

َِدؽ ظدذ افٌؼد  دٚ جيدٛ  وؿٚل كٚج افدديـ افًدٌُل))فٔس كٍودٔؾ اَد

ًٚ مـ ادًدٖفٜ بٚفُِٔدٜ..    هاظتَٚد ويي اجلٓؾ بفو وفق فَل ادًُِؿ اهللَ شٚذئ

  (1)ظـ هذه ادًٖفٜ(. يُـ ظِٔف إثؿو وافًَلمٜ ِف افًُقت

( ـ  وئٛ ظذ ادُِػ ذع اظتَٚد أن شٔدٕٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔدف ٚ)

ًٚ أن يًتَدد إٔدف صدؾ اهلل  وشِؿ أؾوؾ اخلِؼ ظذ اإلضَلق.. جيٛ ظِٔف أيود

 وشِؿ   ظِٔف اهلل   صذ  وؾىْٜو ؾٓق  وذـٚءً   (عكاًل أزدهِٗ )  وشِؿ  ظِٔف

                                                 

 .(135)ادختك ادٍٔد إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
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 .....................................، ..................وأصدؿٓؿ حديثاً 

  افؼح     

ًٚ إٔددف صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ  د( أن يًتَددٚصددٚحٛ افًَددؾ افُٚمددؾو ) أيودد

افتدل  ادقاؿدػ ( ؾ  صددر ظْدف افُدذب ؿدط: بدؾ حتدك ِفأصدقِٗ حدٜجًا)

يُذب صذ اهلل ظِٔف وشِؿو بدؾ ـدٚن يدقريو  أئٚز افؼع ؾٔٓٚ افُذب..  

ذي يقهؿ افًٚمع ؽر ادراد ـ  ؾًؾ ِف ؽزوة بدر حغ خدرج ؾٖٔب بٚفٍِظ اف

دَؾ  ُثدؿّ )يىِٛ خز افَقمو ؿٚل ابـ هنٚم ِف شدركف مٌْٔدٚ هدذه افَهدٜ))  اْرحَتَ

ْٔددفِ  اهللُّ َصددّذ  اهللِّ َرُشددقُل  َِ ِّؿَ  َظ ـْ  َوَشدد ََِؽ  و َذؾِددَرانَ  ِمدد دد ًَ ددُٚل   َثََْٚيددٚ َظددَذ  َؾ ََ  هَلَددٚ ُي

ََصٚؾِرُ  ْٕ َْٕحطّ  ُثؿّ  و ا دٚمِ  ا َٓ ددٍ  إَػ  ْْ َِ دُٚل  َب ََ ُٜ  َفدفُ  ُي دغٍ  احْلَّْدٚنَ  َوَكدَركَ  افّدّبد ِّ َٔ  َوُهدقَ  بِ

 ٌٛ ثِٔ ٌَؾِ  َظئِؿٌ  ـَ ٚجْلَ ئِؿِ  ـَ ًَ َزَل  ُثؿّ  اْف ًٌدٚ َٕ ـْ  َؿِري َٛ  َبدْدرٍ  ِمد د
ـِ ـْ  َوَرُئدٌؾ  ُهدقَ  َؾَر  ِمد

ـُ  َؿَٚل  َأْصَحٚبِفِ  رٍ  َأُبق ُهقَ  افّرُئُؾ )  ِهَنٚمٍ  اْب ُْ ـُ  َؿَٚل .  افّهّديُؼ  َب دَ   إْشدَحَٚق  اْب  ـَ

دُ  َحّدَثِْل ّّ ـُ  ىُلَ َٔك ْب ٌّٚنَ  ْبـ حَيْ ْٔيٍب  َظَذ  َوَؿَػ  َحّتك)  ِح ـْ  َص دَرِب  ِمد ًَ َففُ  و اْف َٖ د ًَ  َؾ

ـْ  ـْ  و ُؿَرْيشٍ  َظ دٍ  َوَظ ّّ دفُ  َوَمٚ َوَأْصَحٚبِفِ  ىُلَ ٌَ َِ ؿْ  َب ُٓ دَٚل  َظدْْ ََ ْٔيُب  َؾ َ   َٓ  افّند ـُ  ُأْخدِزُ

ايِن  َحّتك ِزَ ـْ  خُتْ ّ ِ  ْٕ َٚل  ؟ ُتَ  َأ ََ ْٔدفِ  اهللُّ َصّذ  اهللِّ َرُشقُل  َؾ َِ ِّؿَ  َظ تَْـا إَذا)))َوَشد  َأْخَزْ

َٕاك ؿْ )))َؿَٚل  ؟ بَِذاكَ  َأَذاكَ  )َؿَٚل  ((َأْخَزْ ًَ ْٔيُب  َؿَٚل  ((َٕ فُ  افّن ّٕ ِْل َؾِ٘ ٌَ َِ دًدا َأنّ  َب ّّ  ىُلَ

َذا َيْقمَ  َخَرُئقا َوَأْصَحَٚبفُ  َذا ـَ ـَ ٚنَ  َؾِ٘نْ  و َو يِن  ّفِذيا َصَدَق  ـَ ؿْ  و َأْخَزَ ُٓ َٔدْقمَ  َؾ  اْف

ٚنِ  َُ َّ َذا بِ َذا ـَ ـَ ٚنِ  و َو َُ َّ ِْ
ْٔفِ  اهللُّ َصّذ  اهللِّ َرُشقُل  بِفِ  اّفِذي فِ َِ ِّؿَ  َظ ِْدل َوَش ٌَ َِ  َوَب

َذا َيْقمَ  َخَرُئقا ُؿَرْيًنٚ َأنّ  َذا ـَ ـَ ٚنَ  َؾِ٘نْ  و َو يِن  اّفِذي ـَ ؿْ  َصَدَؿِْل َأْخَزَ ُٓ َْٔقمَ  َؾ   اْف
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 ،....................وأوشًٓؿ رمحة وظِامً ، وأظيّٓؿ حَاً ، َٓؿ أمإةوأوث

  افؼح     

ٚنِ  َُ َّ َذا بِ َذا ـَ ـَ ٚنِ  َو َُ َّ ِْ
دّ  .  ُؿدَرْيٌش  ؾِٔدفِ  اّفِذي فِ َِ ـْ  َؾدَرغَ  َؾ هِ  ِمد ـْ  )َؿدَٚل  َخدَزِ  ِ ّد

ُتَ ؟ ْٕ َٚل  َأ ََ ْٔفِ  اهللُّ َصّذ  اهللِّ َرُشقُل  َؾ َِ ِّؿَ  َظ ْحـ)))َوَش ـْ  ـُ َٕ دَف  ُثدؿّ  ((َمـاءٍ  ِمـ َْٕكَ  ا

قُل  َؿَٚل  َظْْفُ  َُ ْٔيُب  َي ـْ  َمٚ افّن   ِم
ٍ
ـْ  َمدٚء   َأِمد

ِ
دَراِق  َمدٚء ًِ ـُ  َؿدَٚل  ؟ اْف دُٚل )  ِهَندٚمٍ  اْبد ََ  ُي

ْٔيُب  َذفَِؽ  َٔٚنُ  افّن ٍْ ِرّي  ُش َّ ((اهد. وـٚن رشدقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ افّو

هنؿ مـ بًَٜ أو مُدٚن وطـ افرئؾ أو {٦١انًرسق ث   } چٻ  ٻ  ٻ    چ يَهد 

 يَٚل فف مٚء.

ًٚ ـدذفؽ إٔدف صدذ اهلل ٚ) ِٔدف وشدِؿ ظ( جيٛ أن يًتَدد ادُِدػ ذظد

 (و ؾ  خٚن أمٕٜٚ ؿطو بؾ ـٚن يدظك بُّٜ بٚفهدٚدق إمدغو أٚثكِٗ أَاْـ١ )

( ؾَل حؼ دخِقق أظيؿ مـ حَف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ إذ ٚأععُِٗ حكـاً )

ؿ ِف افددٕٔٚ وأخدرةو وبدف إَٔدذ اهلل إػ مدٚ ؾٔدف ٕجدٚ  ؿهدى إمٜ وأرصده

ًٚ ظـ أمتف.ِافٌؼيٜ ؾٖئزه اف  ٓؿ ظْٚ أؾوؾ مٚ ئٚزيٝ ٌٕٔ

ک  چ ( ؾرمحتف صدِّٝ افًدٚدغو ؿدٚل كًدٚػ ٚأٚضعِٗ زمح١ ٚعًُـاً )

پ  ڀ  ڀ   چ كًدٚػ  و وؿٚل{١١٤األَبيقاء   } چک  گ         گ  گ    

و {١١١اٌ  آل عًقققققققققر} چڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 مو ومْف يٗخذ قإذ هق مٌْع افًِ وأوشًٓؿ ظِ   وشِؿ  ظِٔف  اهلل  صذ  وـٚن
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ٌب  حّرة  ، ......................وأن فقٕف صؾ اهلل ظِٔف وشِؿ أ ٔض مؼ 

  افؼح     

افًِؿو وٓ ظِؿ يدقازي ظِّدفو وؿدد ـدٚن رشدقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

وأـرم افْٚسو وأظدل افْٚسو وأصِ  افْٚسو  أظِؿ افْٚسو وأزهد افْٚسو

وأظػ افْٚسو   متس يده يد امرأة ٓ يِّؽ رؿٓٚ ؿدطو أو كُدقن ذات ىلدرم 

 مْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ـانَ وظـ شٔدٕٚ ظع ـرم اهلل وئٓف ؿٚل))) ْٔـِف  اهلل َصـذ   َرُشـقُل  ـَ َِ اهلل َظ

ِ ؿَ  ـا افْ ـاسِ  َأْجَقدَ  َوَش  ٍ َح  ـَ ـؿْ َوَأْذَ َجـةً  افْ ـاسِ  َوَأْصـَدَق  ْدًراَصـ ُٓ َٔـَْ  هَلْ ؿْ َوَأْف ُٓ 

ةً  َُ َرمَ  َظِري ـْ ؿْ َوَأ ةً  ُٓ ـْ  ِظْؼَ ـْ  َهاَ ـفُ  َ ِدَُيـةً  َرآهُ  َم ِرَؾـةً  َخاَفَىـفُ  َوَمـ ًْ ـقُل  َأَحب ـفُ  َم َُ  َي

اِظُتفُ  َٕ  ْ فُ  َأرَ  َل َِ َٓ  َؿْب َدهُ  َو ًْ فُ  َ  َِ  .أخرئف افسمذي(( ِمْث

إٔ يْٛ٘ صـٌ اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ أبـٝض َػـسٌَّب      ( أن يًرف ادُِػ )ٚ) 

صديد افٌٔٚض دون محدرة بدؾ ـدٚن أي) ( ؾِؿ يُـ بٕٚبٔض إمٓؼو حبُس٠

ب بحّرة ـ  ِف روايٜ افًْٚ،ل وؽره.  بٔٚوف مؼَّ

ًٜ ِِف افى ْقلِ  ًَ َْٔس  وـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)))َرْب ـِ  بِٚفىَِّقيؾِ  َف ،ٌَِٚ َٓ  اْف  َو

ِهرِ  ََ ٌَٚ،ِ  بِْٚف (( ـد  ِف افٌخدٚري ومًدِؿو وفُدـ فدق مندك بدغ افدرئِغ ـِ اْف

 افىقيِغ ـٚن أضقهل  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

دددِ و  يُددـ صددًره صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ  ًْ َىددطِ  بِٚجْلَ ََ َٓ  اْف ٌْطِ  َو دد ًَّ و بِٚف

 مًسشؾ   اجلًقدةو وافًٌط صديد   وافَىط  افتقاءو  صًره  ِف  مـ  واجلًد
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  افؼح     

ًٚ بغ ذفؽو ـد  ورد إٔدف صدذ اهلل  افنًرو بؾ ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وشى

رِ  َرِئددَؾ ظِٔددف وشددِؿ  ًْ دد ِف صددًره كُندد ؿِٔددؾو ـدد  ِف افروايددٚت أي)  افنَّ

 .افهحٔحٜ ظْد افٌخٚري ومًِؿ وأمحد وؽرهؿ

ِٜ  َظيِددٔؿَ  ظِٔددف وشددِؿ وـددٚن صددذ اهلل دد َّّ ِٜ  إَِػ  اجْلُ َّ ْٔددفِ  َصددْح َٕ ـدد  ِف  ُأُذ

صددحٔ  مًددِؿو واجلّددٜ هددل) جمتّددع صددًر افددرأس وهددل أـثددر مددـ افددقؾرة 

دٜ  ّّ ٜو ؾٚفقؾرة) مٚ بٌِٝ صحّٜ إذنو واجلّٜ مٚ بٌِٝ ادُْدٛو وافِ ّّ وافِ

ضدٚل مٚ بْٔٓ و وؿد ـٚن صًره صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بغ اجلّٜ وافقؾرةو ؾد٘ن 

   جيٚوز افقؾرة.

ؿِ و  يُـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  َّٓ افٌدٚدن افُثدر أي) و  بِدْٚدَُى

َٓ افِحؿو   َثؿِ  َو ِْ َُ ٚنَ  مدّور افقئفوأي) وبِْٚدُ ـَ ِٓ  ِِف  َو و إذا ٕير إفٔدف َكْدِويرٌ  فِ َوْئ

ـّ إٔف مدور وهق ؽر مدورو   ـ  وردـؾ ذفؽ ظْد افسمذي.افْٚطر ط

َٟ هلل ظِٔدف وشدِؿ وـٚن صذ ا َْْٔدْغِ  َأْدَظد ًَ و ـد  ِف افهدحٔ  ومًْدك اْف

أصدُِٓ  ـد   صذ اهلل ظِٔف وشِؿصديد شقادمهٚو وـٚن أي) أدظٟ افًْٔغ 

ٚرِ  َأْهَدُب  صذ اهلل ظِٔف وشِؿوـٚن  ِف بٔٚوٓ  محرةوأي) ِف مًِؿو  ٍَ َْص ْٕ و ا

صدذ اهلل ضقيؾ صًر إئٍدٚن: ٕن إصدٍٚر بًّْدك إئٍدٚنو وـدٚن أي) 

ُِِٔؾ  ظِٔف وشِؿ َتدِ  –افًيٚم أي)  - اْدَُنٚشِ  َئ َُ  -جمتّع افُتٍغ أي)  – َواْف
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 ..............................، وإٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وفد  ُّة ادؼؾة

  افؼح     

 وادًْك إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظئؿ رؤوس افًيٚم وجمتّع افُتٍغ.

ٍٜ  اذَ و أي) ؽدر أصدًر افٌددنو َأْئدَردُ  ٔف وشِؿوـٚن صذ اهلل ظِ دَب و َمْنُ

افذي ـٖٕف ؿؤٛ مـ افهدر إػ افنةو وـٚن صدذ اهلل وهل افنًر افدؿٔؼ 

 ظِٔف وشِؿ صثـ افٍُغ وافَدمغو أي) ؽِٔيٓ .

َٟ  صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿوـددٚن  دد َِ و  َأْب ٌَْغِ ـددٚن بددغ حٚئٌٔددف أي) احلَددِٚئ

ِّىٜوـ  ِف مًْد اإلؾرئٜ بٔوٚء دؿَٜٔ ـٖهنٚ اف و وِف بًض مٚم أمحدٍوٜ ادخ

أي) افروايٚت ظْدد احلدٚـؿ إٔدف ـدٚن صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ أؿدرن احلدٚئٌغ 

ٓ  و ومُجع بغ افروايتغ بدٖن افٍرئدٜ افٌٔودٚء افتدل بدغ احلدٚئٌغمِتهَٓ 

 ومـ و ؾّـ روى أن حٚئٌٔف مَروٕتٚن.. ؾَد رآه مـ بًدوكتٌّغ إٓ دتٖمؾ

 .كٖمؾٍ احلٚئٌغ.. ؾَد رآه مـ ؿرب مع  أبِٟ فٕروى أ

 مَقشٓ  مع ضقل.أي) وـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أزجِّ احلقائٛو 

وؿد ورد ِف ـتٛ افن ،ؾ افُثدر مدـ أوصدٚؾف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

 ؾِرائًٓٚ مـ أراد ذفؽ.

ًٚ: بدؾ وظدذ أبدٚء وإمٓدٚت أن يًِّدقا ٚ) ( جيٛ ظذ ادُِػ ذظ

( ؿٌٔددؾ أْــ٘ صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ ٚيــد سيهــ١ املػــسف١   ر )أوٓدهددؿ افهددٌٚ

 افٍجر يقم آثْغ افثٚين ظؼ مـ ربٔع إول ظذ أص  إؿقالو بًد ميض 
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مــات و وظّــره إذ ذاك أر ًــقن شــْة، وهــاجر إػ ادديْــة ادْــقرة، و ًــث هبــا

 .وظّره إذ ذاك شتقن شْة ظذ افراجح،  ودؾـ هبا

  افؼح     

 ًٚ ٔش أبرهدٜ إذم ظْددمٚ أراد  دديؿ ـ إهدَلك اهلل كًدٚػ جلدمد مخًغ يقمد

 افًٌُٜ ادؼؾٜ.

ٚعُـسٙ إذ ذاى  ( ي بُّدٜ ادُرمدٜو )بعـح بٗـا  (إٔف صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ )ٚ)

( بًد ثَلثدٜ ظؼدة شدْٜ مدـ افًٌثدٜو أزبعٕٛ ض١ٓ  ٖٚادس إزي املد١ٜٓ املٓٛز٠

بٚدديْدٜ ادْدقرة  أي)( َـات ٚ فـٔ بٗـا   ٚوظّره إذ ذاك ثَلث ومخًقن شْٜو )

(و وهددذه روايددٜ اإلمددٚم أمحددد ِف ٚعُــسٙ إذ ذاى ضــتٕٛ ضــ١ٓ عًــ٢ ايــساد  )

َ  حٔدٞ ؿدٚل)) مًْده ظـ إٔس بـ مٚفؽ  ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  ُكدُقِفِّ َِ  َظ

َِّؿَ  ـُ  َوُهقَ  َوَش ًٜ  ِشتِّغَ  اْب َْٔس  َشَْ َٔتِفِ  َرْأِشفِ  ِِف  َف ونَ  َوحِلْ َرةً  ِظْؼُ ًْ َْٔود َص وِف  و(ٚءَ َب

ـَ روايٜ فإلمٚم أمحد ظـ  ٌَّٚسٍ  ْب َ ؿٚل)) ريض اهلل ظْٓ  َظ  َصدذَّ  اهللِ َرُشقُل  ُكُقِفِّ

ْٔفِ  اهلُل َِ َِّؿَ  َظ ـُ  َوُهقَ  َوَش (و وؿد وردت روايٚت أخرى ظـ ابـ َوِشتِّغَ  مَخْسٍ  اْب

وِف روايدٜ ظٌٚس ـ  شْذـرهٚ ؿريٌٚ إن صٚء اهلل كًدٚػ خمٚفٍدٜ هلدذه افروايدٜو 

ـْ  ِؿمً َٕسِ  َظ ـِ  َأ ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ   ِاهللِ َرُشدقُل  ُؿدٌَِض ))َؿَٚل   َمٚفٍِؽ  ْب َِ َِّؿَ  َظ  َوَشد

ـُ  َوُهقَ  افدروايتغ  ـثر ِف شدركف بدغ و وؿد مجع احلٚؾظ ابـ(َوِشتِّغَ  َثََلٍث  اْب

 حتددذف مددٚ ـثددرا افًددرب ٓن :إٔددس ظددـ كَدددم مددٚ يْددٚ  ٓ وهددذابَقفف)))

 اهد. ((افُن
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  افؼح     

ف ابـ ثَلث وشتغ شْٜ ـ  هق مًدروف ِف ـتدٛ وافروايٜ ادنٓقرة إٔ

ـْ ؾافًر وادٌٚزيو  ًَ  َٜ ٚاهلل  َريِضَ  َظِٚ،َن َٓ ِلَّ  َأنَّ ))َظْْ ْٔدِف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشد

 َ ـُ  قَ َوهُ  ُكُقِفِّ  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ (َوِشتِّغَ  َثََلٍث  اْب

ـِ  ـْ وظَ  ٌَّٚسٍ  اْب َ  اهلل  َريِضَ  َظ ُٓ َٞ بُ ))َؿَٚل  َظْْ
ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشقُل  ًِ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  دغَ  َوَش ًِ َْرَب ِٕ  ًٜ َٞ  َشدَْ د ُُ َّ َٜ  َؾ د َُّ َّ دةَ  َثدََلَث  بِ ًٜ  َظْؼَ ْٔدفِ  ُيدقَحك َشدَْ  ُأِمدرَ  ُثدؿَّ  إَِف

ْجرَ  َٚئرَ  ةِ بِٚهْلِ َٓ ـُ  َوُهدقَ  َوَمَٚت  ِشِْغَ  َظْؼَ  َؾ أخرئدف افٌخدٚري ( َوِشدتِّغَ  َثدََلٍث  اْبد

 .ومًِؿ
 ْصمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي: الضحٗح يف تازٖخ ٔفات 

وـٕٚددٝ وؾٚكددف صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ ِف صددٓر ربٔددع إولو وِف يددقم 

ـِ ؾ وب٘كٍٚق أهؾ افًِؿ آثْغ مْف د ـِ  ًَ ٌَّدٚسٍ  اْبد  ُوفِـَد ))َؿدَٚل  ريض اهلل ظدْٓ  َظ

ْٔفِ  اهللُ َصذ   افْ بِل   َِ ِ ؿَ  َظ ْثَْْغِ  َيْقمَ  َوَش ِٓ ْثَْْغِ  َيْقمَ  َواْشُتْْبِئَ  ا ِٓ َ  ا ْثَْْغِ  َيْقمَ  َوُتُقدمِّ ِٓ  ا

اِجًرا َوَخَرَج  َٓ ـْ  ُم ةَ  ِم  ُ ْثَْْغِ  َيْقمَ  اْدَِديَْةِ  إَِػ  َم ِٓ ْثَْْغِ  َيْقمَ  اْدَِديَْةَ  َوَؿِدمَ  ا ِٓ  َوَرَؾـعَ  ا

َجرَ  َْشَقدَ  احْلَ ْٕ ْثَْْغِ  َيْقمَ  ا ِٓ  .أخرئف اإلمٚم أمحد( ا

ـْ و  ـِ  َحْزٌ  يِل  َؿَٚل ) َؿَٚل  َئِريرٍ  َظ َّ َٔ ٚنَ  إِنْ  بِْٚف ؿْ  ـَ ُُ ٌُ ٔ ٚ َصِٚح ٌِ ددْ  َٕ ََ  َمدَٚت  َؾ

َْٔقمَ  ْثَْْغِ  َيْقمَ  َؾَ َت  )َئِريرٌ  َؿَٚل  واْف ِٓ ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  ا َِ َِّؿَ  َظ  .أخرئف اإلمٚم أمحد .َوَش

ـْ و َٜ   َظ ْٝ  ريض اهلل ظْٓٚ َظِٚ،َن َ ) )َؿَٚف ِل   ُكُقِفِّ ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ  َوَش
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  افؼح     

ْثَْْغِ  َيْقمَ  ِٓ ـَ  ا َٜ  َوُدؾِ َِ ْٔ   َف
ِ
ٚء ًَ َْربِ ْٕ  .أخرئف اإلمٚم أمحد( ا

ـْ و َٜ  َظ َٚ ريض اهلل ظْٓٚ أيوًٚ  َظِٚ،َن ْٝ  َأهنَّ رٍ  َأَبٚ إِنَّ ))َؿَٚف ُْ ُٜ  َيدٚ هَلَٚ َؿَٚل  َب َّٔد  ُبَْ

َ  َيددْقمٍ  َأي   ْٔددفِ  اهلُل َصددذَّ  اهللِ َرُشددقُل  ُكددُقِفِّ َِ َِّؿَ  َظ ُٝ  َوَشدد دد ِْ ْثَْددْغِ  َيددْقمَ  ُؿ ِٓ أخرئددف ( ا

 .أمحدافٌخٚري و

 ِف ادًٚرف أن وؾٚكف صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ ـٕٚدٝ ذـرإٓ أن ابـ ؿتٌٜٔ  

يقم إربًٚءو وؿٚل أـثر أهؾ افًِؿ أن وؾٚكف ـٕٚٝ ِف افثٚين ظؼد مدـ صدٓر 

إٔف ٓ يُّـ أن كُقن وؾٚكف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ  )وافهحٔحربٔع إولو 

 وِف افثٚين ظؼ مـ ربٔع: إلمجٚع ادًِّغ ظدذ أنظِٔف  ادتٍؼِف يقم آثْغ 

وؿٍٜ ظرؾٜ ِف حجٜ افقداع ـٕٚٝ يقم اجلًّٜو وهدق افتٚشدع مدـ ذي احلجدٜ 

ـْ ؾ مـ ؽر خَلفو ـِ  َضِٚرِق  ًَ ٍٚب  ْب َٓ ـْ  َرُئٌؾ  َئٚءَ )َؿَٚل  ِص دقدِ  ِمد ُٓ َٔ درَ  إَِػ  اْف َّ  ُظ

  َٚل ََ ِمِْغَ  َأِمرَ  َيٚ )َؾ ْٗ ؿْ  اْدُ ُُ َّٕ َرُءونَ  إِ َْ ًٜ  َك ؿْ  ِِف  آَي ُُ َْْٔٚ َفقْ  ـَِتٚبِ َِ َؼَ  َظ ًْ دقدِ  َم ُٓ َٔ  اْف

 ْٝ َزَف َٕ ٚ َٕ ْذ َ ختَّ َْٔقمَ  َذفَِؽ  َٓ ٍٜ  َوَأي   )َؿدَٚل  وِظًٔدا اْف                  )َوَئدؾَّ  َظدزَّ  َؿْقُفدفُ  )َؿدَٚل  وِهدَل  آَيد

دددَٚل  وَؿدددَٚل و {٣انًائقققدة  } چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  ََ  َؾ

رُ  َّ ِْل َواهللَِّ)) ُظ َّٕ َِؿُ  إِ َْظ َْٔقمَ  َٕ ِذي اْف ْٝ  افَّ َزَفد  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقلِ  َظدَذ  ؾِٔدفِ  َٕ

ْٔفِ  َِ َِّؿَ   َظ َٜ  َوَش َٚظ ًَّ تِل  َواف ْٝ  افَّ َزَف َٕ  ٚ َٓ ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  اهللِ  َرُشقلِ  َظَذ   ؾِٔ َِ َِّؿَ   َظ   َوَش
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 َٜ َّٔ َٜ َظِن ِٜ  َيْقمِ  ِِف  َظَرَؾ ًَ ُّ  .وؽرهؿ وأمحد و وومًِؿ وافٌخٚريأخرئف ( اجْلُ

ؾُٔقن بذفؽ دخقل صٓر ذي احلجٜ بٔدقم اخلّدٔسو ؾُٔدقن ادحدّرم  

ًٚ إمٚ يقم اجلًّٜ ظذ كَدير  ًٚو أو افًٌٝ ظذ وظؼيخروج افنٓر كًً ـ يقم

ًٚو ؾدد٘ن ـددٚن ادثَلثددغكَدددير خروئددف  ٌر حددرم بٚجلًّددٜ.. ؾُٔددقن صددٍ يقمدد

ُٔقن صدٌٍر بٕٚحددو ؾد٘ن ـدٚن صدٍر وإن ـٚن ادحرم بٚفًٌٝ.. ؾ بٚفًٌٝو

ٕٚحدد ؾُٔدقن ربٔدع بٚفًٌٝ.. ؾُٔقن ربٔع إول بٕٚحدو وإن ـٚن صٍر ب

إول بٚإلثْغو وـٍٔ  دارت احلٚل ظذ هذا احلًٚب.. ؾِؿ يُـ افثٚين ظؼ 

ًٚو فُدـ مـ ربٔع إول يدقم آثْدغ بقئدف مدـ افقئدقهو وٓ إربًدٚء أ يود

 يُّددـ أن يُددقن ِف افثددٚين مددـ افنددٓر أو افثٚفددٞ ظؼدد أو افرابددع ظؼدد أو

 ذـدرِف ذفدؽ بدغ أهدؾ افًِدؿو حٔدٞ  اخلدٚمس ظؼدو وهلدذا ٕجدد اخلدَلف

ّي  ٌِّل  ابـ ظـ افّىَزِ ِْ َُ فُ  خِمٍَْْػ  َوَأِك  اْف ّٕ ـْ  افّثٚيِن  ِِف  ُكُقِّفَ  َأ َّولِ  َربِٔعٍ  ِم ْٕ و وهدذا ا

وؿدٚل َلثٜ إصٓر افتل ؿٌِٓٚ ـِٓٚ مـ كًدًٜ وظؼديـو ٓ يًٌد إن ـٕٚٝ افث

دفُ  خْلََقاِرْزِمّل ا ّٕ ـْ  َيدْقمٍ  َأّولِ  ِِف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ  ُكدُقِّفَ  َأ َّولِ  َربِٔدعٍ  ِمد ْٕ  (1)وا

 آثْغ ِف   يقم  كقِف  وشِؿ اهلل ظِٔف   افهقاب هق إٔف صذ  إػ  وإؿرب

                                                 

 (4/441)ضًٌٜ دار افُتٛ افًِّٜٔ( ) يب ظٌد افرمحـ افًٓٔعافنٔافروض إٕػ فإلمٚم إير  (1)
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و ويٗيدد ذفدؽ مدٚ ربٔدع إول ـد  ذـدره بًدض صدٔقخْٚاخلٚمس ظؼد مدـ 

 اهلل صدذ -  اهلل رشدقل ؿددم)  ؿدٚل خزمدٜ بدـ احلٚرثأخرئف أبق ًٕٔؿ ظـ 

 يدقم وـدٚن وإول ربٔدع مدـ ظؼدة ٕربع آثْغ يقم ادديْٜ  - وشِؿ ظِٔف

 ربٔدع مدـ ظؼدة خلّدس آثْدغ يدقم وكدق  و رمودٚن مـ ثْغآ يقم بدر

 .إول

 :ٛاخلالص 

أن أهؾ افًِؿ أكٍَقا ظذ أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ كقِف يدقم 

ف يدقم آثْدغ افثدٚين ظؼد مدـ دآثْغو وهذا جيًؾ مـ ادًتحٔؾ أن يهٚ

ذ أن افقؿدقف هنؿ اكٍَدقا ظدربٔع إول افذي ذهٛ إفٔف أـثر أهؾ افًِؿ: ٕ

ظددذ مجٔددع وهددق يددقم افتٚشددعو و بًرؾددٜ ِف حجددٜ افددقاداع وؿددع بٔددقم اجلًّددٜ

افتَددٚدير ِف خددروج إصددٓر )ذي احلجددٜ وادحددرم وصددٍر( فددـ يُددقن يددقم 

آثْغ هق يقم افثٚين ظؼ مدـ ربٔدع: بدؾ شدُٔقن إمدٚ افٔدقم افثدٚين مْدفو أو 

اخلددٚمس إؿددرب هددق وو افثٚفددٞ ظؼدد أو افرابددع ظؼدد أو اخلددٚمس ظؼدد

 واهلل أظِؿ. ـ  ورد ِف حديٞ أك ًٕٔؿوظؼو

 و ـدد  كَدددم ِففِٔددٜ إربًدٚءودؾدـ رشددقل اهلل صدذ اهلل ظِٔددف وشدِؿ  

ـْ   احلديٞ َٜ   َظ ْٝ   أهنٚ ظْٓٚ  اهلل   ريض  َظِٚ،َن َ ) )َؿَٚف ْٔفِ  اهللُ َصذ   افْ بِل    ُتُقدمِّ َِ   َظ
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َؿ َيْقمَ   ِ ْثَْْغِ  َوَش ِٓ ـَ  ا ةَ  َوُدؾِ َِ ْٔ اءِ  َف ًَ َْر ِ ْٕ و وؿٔؾ) إٔف صدذ اهلل أخرئف اإلمٚم أمحد( ا

 يقم إربًٚءو وؿٔؾ) يقم افثَلثٚء. دؾـظِٔف وشِؿ 

(و ؾَدد ورد ٙرأْ٘ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايطالّ حـٞ يف قـ  (جيٛ اظتَٚد )ٚ) 

قل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ ظددـ إٔددس بددـ مٚفددؽ ريض اهلل ظْددف أن رشدد

ــاءؿددٚل))) َٔ بِ ْٕ َ ْٕ ــاء ا َٔ ــقرهؿْ  دِم  َأْح ظًددٚـر  وابددـ ووافٌَٔٓددك وأخرئددف أبددقيًذ(( ُؿُب

 .افديِّكو

ـْ و ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهلل َرُشقَل  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  َأِك  َظ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َمـا)))َؿدَٚل  َوَش  ِمـ

ِِّؿُ  َأَحدٍ  ٓ   َظَع   ُيَس
ْٔـفِ  َأُرد   َحت ـك ُروِحـل َظَع  اهلل  َرد   إِ َِ ـَلمَ  َظ  وأخرئدف أمحدد(( افس 

و وفدرب  (ثَدٚت ورواكدف)و ؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ِف افٍدت )وافٌَٔٓل ووأبق داود

 إػ افروح ظقد أن طٚهره أن ظْد افًٌض إصُٚل ِف فٍظ احلديٞ وهق دَ ئِ وُ 

ٚؾظ ابدـ ذـدره احلد و واجلقاب هق مدٚادقت وهق ظْف إٍهٚهلٚ يَتيض اجلًد

 أن )أحدها بٖئقبٜ ذفؽ ظـ افًِ ء أئٚب وؿد)ٍت  حٔٞ ؿٚل))فحجر ِف ا

 ٓ ودؾْدف ظَدٛ شدٚبَٜ ـٕٚدٝ روحدف رد أن (روحل ظع اهلل رد) بَقفف ادراد

 منَٜ ٓ بؾ مقت ٕزع هق فٔس فُـ شِّْٚ )افثان وكًٚد ثؿ كْزع ثؿ كًٚد أهنٚ

 بدٚفروح اددراد )افرا ـع وفؽبدذ ادقـدؾ ادِدؽ بدٚفروح اددراد أن )افثافث وؾٔف

 أمقر ِف يًتٌرق إٔف )اخلامس وٍّٕٓف  ب   خىٚبْٚ ئٜٓ مـ ؾٔف  ؾتجقز افْىؼ
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 (1)( اهد.(ظِٔف شِؿ مـ فٔجٔٛ ؾّٓف إفٔف رئع ظِٔف شِؿ ؾ٘ذا إظذ ادأل

 افًئؿأذف افهديَل   ىلّد احلؼ ذف ظٌدافرمحـ أبق اإلمٚم وؿٚل

)  اْفَقُدود َؾْت  ِِف  َؿَٚل )) داود() شْـ أكِف ـتٚبف )ظقن ادًٌقد ذح  آبٚدي

 َّٓ ـْ  ..ُروِحل َظَعَّ  اهللَّ  َردَّ  إِ ُِقل َحْذف َؿٌِٔؾ ِم ًْ َِّٜ َوإَِؿَٚمٜ اْدَ ًِ ٚمف اْف ََ  َوَهَذا و َم

ـّ  ََلمافْ  ِِف  َؾ َٚػ  َؿْقفف ِمْثؾ َواخْلََز  اجْلََزاء ِِف  َصِٚ،ع َُ ًَ ک  گ  گ  چ  َك

ُبقك َؾِ٘نْ أي)  و{١٢٧آل عًراٌ  } چگ        گ  ڳ  ڳ ذَّ َزن َؾََل  ـَ دْ  حَتْ ََ  َؾ

َب  ذِّ َِّتف َوُأِؿٔؿَ  اجْلََزاء َؾُحِذَف  و إَِفيْب  .. ـُ ٚمف ِظ ََ َٚػ  َوَؿْقفف و َم ًَ گ  گ  چ  َك

و {٣١انكهف  } چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںگ  ڳ   ڳ  ڳ  

ـَ  إِنَّ أي)  ِذي ُِقا آَمُْقا افَّ ِّ ٚحِلَٚت َوَظ ِٓؿْ  ُِٕؤع َؾََل  افهَّ َّ ٚ َظ َّٕ َ  َأْئر ُِٕؤع َٓ  ِٕ

ـْ  ـَ  َم ًَ ًَل  َأْح َّ َذا و َظ َُ ر ُهَْٚ َهٚ َؾ دَّ ََ ََلم ُي َُ ـْ  َمٚأي)  اْف ِِّؿ َأَحد ِم ًَ َّٓ  َظَعَّ  ُي
 إِ

ْٔفِ  َأُردّ  َِ ًَّ  َظ يَنِّ  ََلماف
ََلم َردّ  َظَذ  َأْؿِدر َحّل  ِٕ ًَّ ْٔفِ  َأُردّ  َحتَّك َوَؿْقفف اف َِ أي)  و َظ

ٌَٛ ًَ ْٔفِ  َأُردّ  َحتَّك َذفَِؽ  َؾ َِ ٔد اِْبتَِداء َحْرف ُهَْٚ َؾَحتَّك َظ
ٍِ َّٜٔ ُك ٌٌَِ ًَّ  َمِرَض  ِمْثؾ اف

فُ   َٓ   َحتَّك  ُؾََلن َٕ َْك  َٓ  و َيْرُئق ًْ َّ ْل   بِ َْك  اِكََّوَ    اَوهِبَذَ  و ـَ ًْ َٓ   احْلَِديٞ َم   َو

                                                 

 (.6/532)ؾت  افٌٚري  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

265 

......................................................................... 

  افؼح     

َٝ  خُيَٚفِػ َمٚ ٌَ َٔٚة َث َٔٚء َح ٌِ ْٕ َ ْٕ ؿْ  ا ِٓ ْٔ َِ ََلم َظ ًَّ وربد  ورد إصدُٚل آخدر (1)(( اهد.اف

 ظِٔف وافًَلم افهَلة ٓكهٚل ذفؽ ِف ـِف افزمٚن اشتٌراق يًتِزم إٔفوهق 

أئٚب احلٚؾظ ابـ حجر ظدذ هدذا و وؿد ـثرة لحُي  ٓ  ـ إرض أؿىٚر ِف

 أصدٌف افدززخ وأحقال وبٚفًَؾ كدرك ٓ أخرة أمقر أن)) اإلصُٚل بَقفف)

 (2)اهد. ((أخرة بٖحقال

 ظددـ رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ ؿددٚل) وظددـ ابددـ مًددًقد 

ــاِت )) َٔ ــؿْ  ْرٌ َخــ َح ُُ ــِدُثقنَ  َف ــَدُث  حُتْ ــؿْ  َوَُيْ ُُ ــؿْ  َخــْرٌ  َوَوَؾــاِت  َف ُُ ــَرُض  َف ًْ  َظــَع   ُت

ؿْ  ُُ ـْ  َرَأْيت َؾاَم  َأْظاَمُف ْٔفِ  اهلل َ مَحِْدت َخْرٍ  ِم َِ ـْ  َرَأْيـت َوَما َظ ْرت َذر  ِمـ ٍَ ٌْ  اهللَ اْشـَت

ؿْ  ُُ  و ؿٚل اهلٔثّل ورئٚفف رئٚل افهحٔ .أخرئف افٌزار(( َف

 

 

             

                                                 

 (.3/531)ضًٌٜ ذـٜ افَدس فِْؼ وافتقزيع( ) ظقن ادًٌقد (1)

 (.6/532)ؾت  افٌٚري  (2)
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 افدرس افثان وافًؼون

 دم ٕسبف مـ جٓة أ ٔف وأمف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ؾٖمـا ٕسـبف ، مًرؾة ٕسبف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ جٓـة أ ٔـف وأمـف جيب

 مـ جٓة أ ٔف ؾٓق: شٔدٕا حمّد  ـ ظبداهلل

  افؼح     

 الدزع الجاٌ٘ ٔالعػسُٔ

 ٔضمييف ٌطبْ وَ دّٛ أبْٗ ٔأوْ صمٜ اهلل عمْٗ 

ًٚ )  ب() َعسف١ ْطـب٘ صـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ َـٔ      ظذ ادُِػ ذظ

و ـ  يٌٌْل فمبدٚء وإمٓدٚت كًِدٔؿ أوٓدهدؿ ِف صدٌرهؿ د١ٗ أبٝ٘ ٚأَـ٘( 

 هذا افًْٛ افُريؿ افؼيػ ادٌٚرك.

(و وفدد ف َا ْطـب٘ َـٔ دٗـ١ أبٝـ٘ فٗـٛ: ضـٝدْا ضبُـد بـٔ عبـداهلل         )

ث ٕغ شْٜو ؿٔؾ إٔف أصٌر أبْدٚء أبقه ظٌداهلل بُّٜ ؿٌؾ اهلجرة بْحق إحدى و

 ظٌدادىِٛو وافهحٔ  أن ُؿثً  وافًٌٚس ومحزة ـٕٚقا أصٌر مْف.

وأم أبٔف ظٌداهلل وإخقإف أك ضٚفٛ وافزبر وظٌد افًٌُٜ هدل) ؾٚضّدٜ 

 بـ ظّرو بـ ظٚ،ذ بـ ظّران بـ خمزوم بـ مرة بـ ـًٛ.

وفدد فدف وـٚن ظٌداهلل يًرف بٚفذبٔ : وشٌٛ ذفؽ أن أبدٚه ٕدذر) فد ـ 

َّٛ فدف  ظؼة مـ إبْٚءو وصٌقا ِف حٔٚكف.. فْٔحرنَّ أحدهؿ ظْد افًٌُٜو ؾند

ظؼةو ؾُيبٝ إؿداح بْٔدفو ؾخرئدٝ ظدذ ظٌدداهللو وـدٚن أحدٌٓؿ إفٔدفو 

 اإلبؾ: ٕن افًؼة مـ اإلبؾ إذ ذاك ديٜ  مـ  ظؼة وبغ   بْٔف  يًٓؿ وـٚن 
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افرئؾو ؾُِ  وؿع افًٓؿ ظدذ ظٌدداهلل زاد ظؼدة حتدك بٌِدٝ اإلبدؾ ادٚ،دٜ 

ؾقؿع افًٓؿ ظِٔفو ؾُْحرت وُكرـٝ ٓ ُيهد ظْٓٚ إًٕٚن أراد أخذ رء مْٓٚ 

وٓ ضٚ،ر وٓ شٌعو ومـ حْٔ ٍذ صٚرت افديٜ مٚ،ٜ مـ اإلبؾو وهلذا ؿٚل صذ 

َْٔحْغ ٔددف وشددِؿ)))اهلل ظِ ـُ افــذ  ِ ــ ــا اْ  َٕ و وادددراد بٚفددذبٔحغ) أخرئددف احلددٚـؿ(( َأ

ظٌداهلل وافده صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ وٌٕدل اهلل إشد ظٔؾ بدـ إبدراهٔؿ ظِدٔٓؿ 

ًٚ دـ ؿٚل أن افذبٔ  هق إشحٚقو ودفٔؾ ذفدؽ)  افًَلمو وهق افهحٔ  خَلؾ

ٚو ـد  ُئًدؾ أن افذب  ـدٚن بُّدٜ: وفدذفؽ ُئًِدٝ افَدرابغ يدقم افْحدر هبد

افًًل بغ افهٍٚ وادروة ورمل اجل ر كذـرًا فنٖن إش ظٔؾ وأمفو ومًِقم 

أهن  مهٚ افِذان ـٕٚٚ بُّٜ دون إشدحٚق وأمدفو وفدق ـدٚن افدذب  بٚفندٚم ـد  

يزظؿ أهؾ افُتٚب ومـ كَِدك ظدْٓؿ.. فُٕٚدٝ افَدرابغ وافْحدر بٚفندٚم ٓ 

ًٚ  ٚ يدل ظذ أن افذبٔ  هق إش  َدرآن ظٔؾ ظِٔف افًَلم طٚهر افبُّٜو وأيو

ۈئ  ېئ    چ فدذبٔ  حِدًٔ  ِف ؿقفدف كًدٚػ ا افُريؿو ؾ٘ن اهلل كًٚػ شدّك

ِّؿ ًٍٕف فِذب  ضٚظٜ فربف و مدع {١١١انصقافاث   } چېئ   : ٕٕف ٓ أحِؿ  ـ ش

ًٚ ابـ ث ن شْغ أو ثَلث ظؼة شْٜو ودٚ ذـر احلؼ كًدٚػ شدٔدٕٚ  ـقٕف مراهَ

  چٺ     ٺ         ٺ    ٺ چ  )ؾَٚل كًٚػ وه ظِٔ إشحٚق ظِٔف افًَلم.. ش 
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ًٚ {١٣انحجقر   } و وأيودٚ ؾد٘ن {٦٢انقاارياث   } چی  جئ  حئ  مئ  چ و وؿٚل أيود

ڇ   ڍ      ڇ  ڇچ اهلل كًددٚػ بًددد أن ؿددص ِف ـتٚبددف ؿهددٜ افددذب  ؿددٚل 

و وأيوٚ ؾ٘ن اهلل كًٚػ أئرى افًدٚدة افٌؼديٜ أن {١١٦انصافاث  } چڍ

يُددقن أـددز إوٓد أحددٛ إػ افقافددديـ  ددـ بًدددهو وشددٔدٕٚ إبددراهٔؿ ظِٔددف 

افًَلم دٚ شٖل اهلل افقفد ووهٌف فف.. كًَِٝ صدًٌٜ مدـ ؿٌِدف بّحٌتدفو ؾدٖمر 

أظيؿ مدـ ىلٌدٜ افقفدد.. بذب  ادحٌقبو ؾِ  ؿدم ظذ ذبحف وـٕٚٝ ىلٌٜ اهلل 

ِّٜ حْٔ ٍذ مـ صقا،ٛ ادنٚرـٜو ؾِدؿ يٌدَؼ ِف افدذب  مهدِحٜو إذ  خِهٝ اخِل

ـٕٚٝ ادهِحٜ إٕ  هدل افًدزم ظدذ كدقضغ افدٍْسو وؿدد حهدؾ ادَهدقدو 

ؾًُْيب إمرو وُؾدي افذبٔ  وصّدق اخلُِٔؾ افرؤيٚ ظِٔٓؿ افهدَلة وافًدَلمو 

 وفًٌوٓؿ)

 إن افددددددذبٔ  ؾددددددديٝ إشدددددد ظُٔؾ 

 

 

 افُتددددٚب بددددذاك وافتْزيددددُؾ  ٕىددددؼ

 ذف بدددددف خدددددص اإلفدددددف ٌْٕٔدددددٚ 

 

 وأبٕٚدددددددف افتًٍدددددددر وافتٖويدددددددُؾ 

فًزيز ريض اهلل ظْدف وروي ؾٔ  ذـره ادًِٚف بـ زـريٚ أن ظّر بـ ظٌدا 

ابْل إبراهٔؿ ُأمدر بذبحدف؟ ؾَدٚل) واهلل يدٚ أي) مـ افٔٓقد)  شٖل رئًَل أشِؿ

 وفُْٓؿ حيًدوُٕؿ مًؼ   ظٔؾإش   إٔف  فًِّٔقن افٔٓقد  إن   ادٗمْغ  أمر
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افًدددرب أن يُدددقن افدددذبٔ  أبدددٚـؿو ؾٓدددؿ جيحددددون ذفدددؽ ويزظّدددقن إٔدددف 

 (1)إشحٚق.

وـٚن ظٌداهلل وافد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أحًـ رئدؾ ِف ؿدريش 

ًٚ وُخًَِٚ  أم افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ بُّدٜ أيدٚم  ٜو كزوج بٚفًٔدة آمَْخَِ

 مْك ِف صًٛ أك ضٚفٛو وشّْف إذ ذاك ث ن ظؼة شْٜو وؿٔؾ ثَلثقن شْٜ.

ثؿ دٚ محِٝ افًٔدة آمْٜ مْف برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.. ارحتؾ   

ٔدٕٚ يـ.. ختِدػ هبدٚ شدددٚ مدّروا بٚدديْدٜ ظٚ،ددومع ؿريش بتجدٚرة إػ ؽدّزةو 

ظٌداهلل فّٔتٚر مْٓٚ مترًاو وفٔزور أخقال أبٔف بْل ظددي بدـ افْجدٚرو ؾّدرض 

ًٚو ثؿ كقِف ودؾـ بٚدديْٜ ظذ افهدحٔ و وؿٔدؾ  وأؿٚم هبٚ ظْدهؿ صٓرًا مريو

إٔف ارحتؾ ظْٓؿو ثؿ دٚ ـٚن بد)دٕٚبقاء(.. أدرـتف افقؾٚة ودؾدـ هبدٚو وإبدقاء 

ء افًٔقل و وهق مـ ظّؾ هق) مقوع بغ مُٜ وادديْٜو وشّل بٕٚبق اء فتٌق 

 افٍرعو وهق ؿريٛ مـ اجلحٍٜ بْٔف وبْٔٓٚ  ٚ يع ادديْٜ ثَلثٜ وظؼون مَٔل.

ظٌددداهلل وافددد افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ ؿٌددؾ أي) وـٕٚددٝ وؾٚكددفو  

ًٚ ث ٕٔدٜ وظؼدون شدْٜو ؿٌدؾ  اهلجرة بْحق ثَلث ومخًغ شْٜ وظّدره كَريٌد

 رشقل رو وبًد أن كّؿ مـ محؾ زوئتف آمْف بٚبْفواؿًٜ افٍٔؾ بْحق ث ٕٜٔ أصٓ

                                                 

 .(38-1/37) ر(ضًٌٜ دار افٍُ)افًرة افدحَلٕٜٔ فِنٔيب أمحد بـ زيْل دحَلن  إير  (1)
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 اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٓرانو وهذا هق افهحٔ  ِف كٚرييب وؾٚكف.

        ِؿكدقِف بًدد أن مٙد مدـ مدَٔلد رشدقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدوؿٔؾ) إٔدف 

 (1)صٓرانو وؿٔؾ) شًٌٜ أصٓرو وؿٔؾ) ث ٕٜٔ وظؼون صٓرًا.

( واشددّف صددٌٜٔ احلّدددو شددّل بــٔ عبــداملطًبوشددٔدٕٚ ظٌددداهلل هددق )

بذفؽ ٕٕف وفد وِف رأشف صٌٜٔو أو كٍٚؤًٓ بٖٕف يٌِدغ شدـ افندٔٛو وأودٔػ 

َزُع ؿريٍش ظْد افْقا،ٛ ومِجٗهٚ ظْدد  ٍْ فِحّد: فُثرة محد افْٚس فف: ٕٕف َم

 افندا،د.

وؿٔؾ) أن اشّف ظٚمرو وـْٔتدف أبدق احلدٚرثو وأمدٚ ظٌددادىِٛ ؾَِدٛ 

 ؽِٛ ظِٔف.

ًٚ بٚدديْدٜ و  يددِر بدف أحددو  وفدد ووشٌٌف) أن أبدٚه هٚصدً  ـدٚن متزوئد

ظٌدادىِٛ بٚدديْٜ وكرّبك ظْد أّمف شِّك بْٝ ظّدرو بدـ ديدد بدـ فٌٔدد بدـ 

ّٜٔو ودٚ مٚت أبق دف خداش بـ ظٚمر بـ افٍجٚر اخلزرئ ّّ ه هٚصدؿ ذهدٛ بدف ظ

ادىِٛ بـ ظٌدمْٚف   إػ مُٜ بًد أن اشتٖذن مـ أّمف وؿٚل هلٚ) إن ابـ أخل 

 وظنركف  ِف ؿقمْٚ و وؿقمف  بٔٝ ذف   أهؾ  ؿقمفو وٕحـ  ؽر ِف   ؽريٛ

                                                 

 ادّرد وافٍخر ادٗبد ٔبٚء شٔدٕٚ ىلّد فًَِلمٜ احلٌٔٛ ظّر بـ ظِقي افُٚفافكح إير  (1)

 .(169-167 ) (ضًٌٜ دار احلٚوي)
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 مـ اإلؿٚمٜ ِف ؽرهؿو ؾٖذٕٝ ففو ؾَدم بف مُٜ مردؾف خٍِفو وؿد وبِده خر

ددٜ ي ٕٔددٜو وـددٚن آدم افِددقن أي) مددٚ،ًَل إػ افًددّرةو ؾَددٚل افْددٚس  ِّ ـًددٚه ح

 ظٌدادىِٛو ؾِزمف ذفؽ.

وهدق  –وؿٔؾ) أن شدٌٛ افتًدّٜٔ أن أبدٚه هٚصدً  ؿدٚل ٕخٔدف ادىِدٛ 

ؿدٚل هٚصدؿ ذفدؽ أدرك ظٌدك بٔثربو ؾٖدرـدف وأخدذه مدـ أمدفو و –ىلتي 

.ًٚ  مًتًىٍ

وؿٔؾ) أن ظّف ادذـقر دخؾ بف مُٜ ِف ثٔٚب رثٜو ؾُٚن إذا شد ؾ مدـ 

حًـ حٚفف.. ـ أن يَقل) إٕف ابـ أخلو ثؿ دٚ هذا؟ يَقل هق ظٌدي: حًٔٚء م

قن و وؿٔؾ) ٕٕف كربك يتًٔ  ِف حجر ادىِدأطٓر إٔف ابـ أخٔف  ّ ٛو وـدٕٚقا يًد

 (1) ـ كربك ِف حجره.افٔتٔؿ ظٌدًا د

وـٚن ظٌدادىِٛ ظٚؿًَل ذا إٔٚءة وٕجدةو ؾهدٔ  افًِدٚنو أحٌدف ؿقمدف 

هل) شَٚيٜ احلّجٚج  وافسَايةورؾًقا مـ صٖٕفو ؾُٕٚٝ فف افًَٚيٜ وافرؾٚدةو 

وهدل) إضًدٚم افٍَدراء مدـ احلّجدٚج أيدٚم  وافرؾـادةِف ادقشؿ حتك يتٍرؿدقاو 

 ؾٓل) إمٚرة افرـٛ. افَٔادةأما وادقشؿ حتك يتٍرؿقاو 

 مْٚف وافًَٚيٜ وافَٔٚدة فٌْل ظٌد  ؿريش ظذ ئًؾ افرؾٚدة اصىِحٝ وؿد 

                                                 

 .(1/31)و وافًرة افدحَلٕٜٔ (139)افكح ادّرد إير  (1)
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أب ذـره إن صٚء اهلل كًٚػو واحلجٚبٜ وافِقاء فٌْل ظٌد افدارو ودار افْددوة 

افْددوة بَٔدٝ ِف يدد بْدل ظٌدافددارو حتدك  بْٔٓؿ بٚٓصدساكو وؿٔدؾ) أن دار

بٚظٓٚ بًض مـ أبْٚ،ٓؿ ظدذ حُدٔؿ بدـ حدزام بدـ أشدد بدـ ظٌددافًزى بدـ 

 ؿيصو ؾٚصساهٚ بزق مخرو ثؿ بٚظٓٚ ِف اإلشَلم ب ،ٜ أفػ درهؿو ؾَٚل فف 

أكٌٔدع مُرمدٜ آبٚ،دؽ وذؾٓدؿ؟ ؾَدٚل حُدٔؿ) ذهٌدٝ  ظٌداهلل بـ افزبر 

اصسيتٓٚ ِف اجلٚهِٜٔ بزق مخرو وؿد بًتٓدٚ ب ،دٜ  ادُٚرم إٓ افتَقىو واهلل فَد

 أفػ وأصٓدـؿ أن ثّْٓٚ ِف شٌٔؾ اهللو ؾّٖيْٚ ادٌٌقن؟

 وـٕٚٝ ؿريش ٓ كًَد ُٕٚحٚ وٓ فقاء حلرب إٓ ِف دار افْدوة.

وأمٚ افَٔٚدة.. ؾَٚم هبٚ أبْٚء ظٌد مْٚف بـ صّسو ثؿ ابْف أمٜٔو ثؿ ابْف 

ؿو ؾَد ؿٚد افْدٚس يدقم ُأحدٍدو ويدقم  زواأبق شٍٔٚنو ؾُٚن يَقد افْٚس ِف ؽ

إحزابو وأمٚ يقم بدر ؾَد ؿٚد افْٚس ظتٌٜ بـ ربًٜٔ بـ ظٌد صدّس: ٕٕدف 

أـز مـ أك شٍٔٚنو إذ هق ابـ ظؿ أبٔفو وأيوٚ ـٚن أبق شٍٔٚن مدع افًدر و  

 يُـ حٚبًا بُّٜ وؿٝ خروج افٍْر.

ًٚ ـٕٚٝ ظذ زمدـ ؿيصد ختدرج مدـ أمقاهلدٚ ِف  وأمٚ افرؾٚدة.. ؾ٘ن ؿرين

ًٚ فِحدٚج يٖـِدف مدـ   يُدـ مًدف  ـؾ مقشؿ ؾتدؾًف إػ ؿيص ؾٔهْع بف ضًٚم

 ظٌد مْٚفو ثؿ ابْف هٚصؿو ثؿ ابْف   وٓ زادو ثؿ ؿٚم بذفؽ بًد ؿيص ابْف  شًٜ
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ؿ ابْف أبق ضٚفٛو ثؿ أخدقه افًٌدٚسو واشدتّر ذفدؽ إػ زمْدف ظٌد ادىِٛو ث

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وزمـ اخلٍِٚء افراصديـ بًدهو إػ أن إَروٝ اخلَلؾٜ 

 مـ بٌداد ومك.

ًٚ ظٌد مْٚفو ثؿ ابْف هٚصؿو ثؿ ابْف ظٌد  ٚوأمٚ افًَٚيٜ.. ؾَد ؿٚم هب أيو

  (1) ِٛ افًَٚيٜ إفٔف.ادىِٛو ثؿ دٚ ـز ظٌدادىِٛ بـ هٚصؿ ؾّقض ظّف ادى

وظٌد ادىِٛ هذا هق افدذي حٍدر ب در زمدزم بًدد أن ردمٓدٚ ظّدر بدـ 

 (2) احلرث اجلرمهل وووع ؾٔٓٚ إمقال.

ّٔدٚض  قٕف افٍ ّّ ًٚو وـدٚن ؿقمدف يًد وـٚن ظٌدادىِٛ ـريً  ئقادًا شّح

ًٚ مُ  ىًدؿ ضدر افًد ء: ٕٕدف ـًّف ادىِٛ وئده ظٌد مْٚفو ـ  يًّقٕف أيو

 فِىر وافقحقش ِف رؤوس اجلٌٚل. كفمٚ،د ـٚن يدؾع مـ

وـٚن جمٚب افدظٚءو ؾَد دظٚ ظدذ أصدحٚب افٍٔدؾ حدغ ؿددمقا مُدٜ 

 (3)هلدم افًٌُٜو ؾٖهُِٓؿ هلل بدظٚ،ف.

 بف إػ  صديد كٖخذ بٔد ظٌدادىِٛ ؾتخرج ؿريش إذا أصٚهبٚ ؿحط   وـٕٚٝ

                                                 

 .(25/ 1)افًرة افدحَلٕٜٔ  إير  (1)

 .(33/ 1)افًرة افدحَلٕٜٔ  إير  (2)

 .(141)افكح ادّرد  إير  (3)
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ئٌؾ ثٌرو ويًتًَل اهلل هلؿو دِٚ ئّربقا مـ ؿودٚء احلدقا،ٟ ظدذ يديدف بزـدٜ 

ٕقر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ودِٚ ئًِدف اهلل ؾٔدف مدـ خمٚفٍدٜ مدٚ ـدٚن ظِٔدف 

   (1)اجلٚهِٜٔ ب٘هلٚم مـ اهلل كًٚػ.

 وظٌد ادىِٛ أول مـ خّوٛ بٚفًقاد.

وِف إٕدقار ادحّديدٜ فٌِْٓدٚين إٔدف ث ٕدغ شدْٜو وظٚش ظٌدد ادىِدٛ 

وِف افًرة افٌْقيٜ فإلمٚم أمحد بـ زيْل دحَلن إٔدف ظٚش مٚ،ٜ وظؼ شْغو 

 (2)ظٚش مٚ،ٜ وأربًغ شْٜ.

ِ  وظٌد ادىِٛ هق ) ( بدـ ظٌدد ادْدٚف بدـ ؿيصدو وفدد بُّدٜ بـٔ ٖاغـ

ف ظّدرو وشٚد ؿقمف صٌرًاو وـٚن اشّف ظّرو افًَلو فًِق مركٌتفو ويَدٚل فد

يً  ظْد ظنركف. ًَ  وـٚن ـريً  م

شّل هٚصً : ٕٕف  ـٚن هينؿ افثريد فؤٍفو وافثريد هق اخلٌز ادٍتقت 

 بّرق افِحؿ.

                                                 

 .(1/31)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (1)

 .(1/31)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (2)
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صدديد  ) أهنٚ وؿًٝ جمٚظٜ صديدة ِف ؿريش بًدٌٛ ؿحدطوشبب ذفؽ

ًٚ وؿدِدم بدذفؽ  ًٚ وـًُد حهؾ هلؿو ؾخرج )هٚصؿ( إػ افنٚمو ؾٚصسى دؿَٔد

إػ مُٜ ِف مقشؿ احلٟو ؾٓنؿ اخلٌز وافًُؽو أي) ـندمهٚو وٕحدر اجلدزر 

وئًؾ ذفؽ ثريددًا وأضًدؿ افْدٚسو ؾًدّل بدذفؽ هٚصدً و وِف ذفدؽ يَدقل 

 افنٚظر)

 ظّددرو افددذي هنددؿ افثريددد فَقمددف

 

 ورئدددٚل مُدددٜ مًدددْتقن ظجدددُٚف 

   كزل مٚ،دكف مْهقبٜ ٓ كرؾع ِف افّناء وافّياء.و 

وـٚن ٕقر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يتقّؿد صًٚظف ِف وئٓفو وـٚن ٓ 

يره َحٌز إٓ ؿٌؾ يدهو وٓ يّر بقء إٓ شجد ففو ورحِٝ إفٔف ؿٌٚ،ؾ افًرب 

 ووؾقد إحٔٚءو يًروقن ظع بْٚ ؿ فٔتزوئٓٚ.

ِتغ فَدريشو رحِدٜ افندتٚء إػ وهٚصؿ هدذا هدق أول  مدـ شدـ افدرح

افّٔـ واحلٌنٜو ورحِٜ افهٔػ إػ ؽّزة وبَلد افنٚمو وكقػ بًد أبٔف شدَٚيٜ 

 احلٚج ورؾٚدكف ـ  أشٍِْٚ.

وـٚن يذهٛ دا،َ  إػ افندٚم ِف جتدٚرة فدفو ؾدٚكٍؼ أن مدرض ِف ضريَدف 

 إفٔفو ؾتحقل إػ ؽّزة ِف ؾًِىغ ؾ ت هبٚ وهق صٚب   جيٚوز افًؼيـ شْٜو 

ًٚ وظؼددديـو وـدددٚن مقكدددف ؿٌدددؾ اهلجدددرة بْحدددق مٚ،دددٜ شدددْٜ  وؿٔدددؾ) مخًددد
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  (1)وشْتغو وبف يَٚل فٌزة ؽزة هٚصؿ.

وـٚن فف ثَلثٜ مدـ اإلخدقان وهدؿ) ادىِدٛو وٕقؾدؾو وظٌدد صدّسو 

رو أي) افدذهٛ: فُدرمٓؿ وؾخدرهؿ وشدٔٚد ؿ ظدذ وـٚن يَدٚل هلدؿ افّْودٚ

 افًربو وـٚن هٚصً  أؾوِٓؿ وأصٓرهؿ وٓ شٔ  ِف افُرم.

ؾٖمٚ ظٌد صّس.. ؾتقِف بُّٜ وؿز بد)دٖئٔٚد(و وأمٚ ادىِدٛ.. ؾتدقِف 

 بد)درومٚن(و وؿٔؾ) بد)دزظٚء( مـ أرض افّٔـو وـٚن يَٚل فف أي) فِّىِٛ 

ّٔددٚض(: ٕٕددف ذو ذف واشددع وـدد  رم صٚشددعو وـددٚن يَددٚل فددف وٕخٔددف )افٍ

 هٚصؿ افٌدريـ.

وأمٚ ٕقؾؾ.. ؾتقِف بٚفًراقو ؿٔؾ) وٓ يًدرف بْدق أب كٌدٚيْقا ِف ىلدٚل 

   (2)مق ؿ مثؾ هٗٓء إربًٜ.

(و واشّف ادٌرةو وشدّل بدٚدٌرة كٍدٚؤًٓ بٔ عبد َٓافوهٚصؿ هق )

 حٔٚة أبٔف.بٖٕف ُيٌُر ظذ إظداءو وهق مىٚع ِف ؿريشو واصتٓر صٔتف ِف 

ومجٚفدفو ويَدٚل فدف) افٍٔدٚض ـد   وـٚن يَٚل فف) ؿّر افٌىحٚء: حلًْف

 كَدم: فُثرة ئقده.

                                                 

 .(136) إير افكح ادّرد (1)

 .(136)افكح ادّرد إير  (2)
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وظٌد مْٚف هق فَٛ ُفَٛ بف: ٕن أمف ئًِتف وهق صٌر خٚدم فهْؿ 

( بٚفتٚء افٍقؿٜٔو ؾَٔؾ فدف ظٌدد مْدٚفو ؾدرأى أبدقه دٓ،دؾ فَريش اشّف )مْٚة

افؼف ٓ،حٜ ظِٔفو ؾٖبدفف بّْٚف بٚفٍدٚءو مدـ ؾدَٚف إذا اركٍدعو وـدقن أمدف 

ًٚ هلٚ ٓحت ل أن كُدقن اشدتحٍيتف ظِٔدف  ًٚ فهْؿ ٓ يًتِزم َٕه ئًِتف خٚدم

سةو فٍْٚشتف ومٚفٔتف بَل ظٌٚدة وٓ اظتَٚد إفقهٜٔو ظذ أهنٚ ـٕٚٝ ِف زمدـ افٍد

 وؿد ـٕٚقا ؿديً  يهًْقن إصْٚم مـ افذهٛ أو افٍوٜ.

ًٚ) إٔدٚ ادٌدرة بدـ  و ٚ يٗثر ظْدف) إٔدف وئدد ِف بًدض إحجدٚر مُتقبد

ًٚ بتَقى اهلل ظز وؿ  ئؾ وصِٜ افرحؿ .يصو أو  ؿرين

وأمف وأم أخقيف ظٌد افًزى وظٌد افدار) وحٔك بْٝ َحِٔؾ بـ حٔندٜ 

 .بـ شِقل بـ ـًٛ بـ ظٚمر اخلزاظل

 (1)وؿٔؾ) هل ظٚكُٜ بْٝ هَلل بـ شِٔؿ.

ظدذ بْدٔٓؿ ووفف مـ إوٓد أربًٜ مرَّ ذـرهؿ ظْدد ذـدر ابْدف هٚصدؿو 

ڇ  ڇ  چ اؿتكدد افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ حددغ إٔددزل ظِٔددف 

 .{٦١٧انشعراء  } چڇ

                                                 

 .(43/ 1)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (1)
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 (1)كقِف ظٌد مْٚف بُّٜو وؿٔؾ بٌزة.

ًٚ: ٕٕدف مجدع بٔ قضٞوهق ) ًد ِّّ (و واشّف) زيددًا أو يزيددًاو ويددظك جم

ـٕٚٝ متٍرؿٜ ِف بْل ـْٕٚدٜ ؾجًّٓدؿ مدـ ـدؾ أي) ؿٌٚ،ؾ ؿريش بًد كٍرؿٓٚو 

بْددقاحل مُددٜ  ئٌٓددٜ إػ افٌٔددٝ احلددرامو ؾُددٕٚقا اثْتددل ظؼددة ؿٌِٔددٜ وإٔددزهلؿ

شدُـ افٌىدٚح) ؿدريش افٌىدٚحو وددـ شدُـ بىٚحٓٚ وطقاهرهٚو وؿٔؾ ددـ 

 افيقاهر) ؿريش افيقاهر.

يددقم أي) وؿٔددؾ) شددّل بددذفؽ ٕٕددف ـددٚن جيّددع ؿقمددف يددقم افًروبددٜو 

ًُٔٔٞ ؾٔدف ٌٕدل ـد  اجلًّٜو ؾًٔيٓؿ ويٖمرهؿ بتًئؿ احلرمو وخيز هؿ إٔف ش

 ًٍؾ ئده ـًٛ بـ فٗي.ـٚن ي

ف كربدك وأّمف) ؾٚضّٜ بـ شًد بـ صٌؾو وؿدد اصدتٓر بٚشدؿ ؿيصد: ٕٕد

 بًٔد.أي) ؿوٚظٜ بًٔد ظـ ظنركفو وؿيص بًّْك َؿيِصي ظْد أمف ِف 

ّذبو (و واشّف) حُدٔؿو وؿٔدؾ ظدروةو وؿٔدؾ) افُٓدبٔ نالبوهق )

ٛ بد) ـَلب: دحٌتف آ َِّ صىٔٚد هبدٚو وؿٔدؾ) دُٚفٌتدف إظدداء ِف احلدرب وف

 اؾساشف هلؿ ومتزيَٓؿ.أي) 

                                                 

 .(131-129)افكح ادّرد إير  (1)
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 وأمف) هْد بْٝ هير بـ ثًٌِٜ بـ احلٚرث بـ مٚفؽ بـ ـْٕٜٚ.

ًٚو وُزهدرة  )وهؿ وواصتٓر فف مـ إوٓد افذـقر اثْٚن  وؿيص ادٚر ؿريٌ

زهدرة ُيًْدٛ افزهرّيدقن أي) ؾَٔدٚل) أبدق زهدرةو وإفٔدف  ووبف ـٚن ُيُْك أبقه

 افًٔدة آمْٜ أم شٔد افُٚ،ْٚت صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. افذيـ مْٓؿ

ومـ بْل زهرة افهحٚبٔٚن اجلَِٔلن ادٌؼدان بٚجلْدٜ) ظٌددافرمحـ بدـ 

ظقف بـ احلٚرث بـ زهرةو وشًد بـ أك وؿٚص مٚفؽ بـ ُأهٔدٛ بدـ ظٌدد 

 مْٚف بـ زهرة.

َُس٠َّ) أي) ـَلبو وهق دندددةو وبًددهٚ ا( بوؿ ادٔؿ وؾدت  افدراء بٔ 

 ٌٚفٌٜ.كٚء فِّ

ل بذفؽ كٍٚؤًٓ بٖن يهر ُمراً   ّّ ظدذ إظدداء بًدٌٛ ؽٌِتدف ظِدٔٓؿ  ش

قن أوٓدهدؿ بّثدؾ هدذا آشدؿ  ّّ وؿٓره هلؿو وهُذا ـٕٚٝ ظٚدة افًرب يً

كٍٚؤًٓ بْحق ذفؽو ويتخرون فًٌٔدهؿ أحٛ إش ء: ـٍرج وٕك وهور 

ًٚ ًٍٕٕٓؿو أي) يتٍٚءفقن ًٍٕٕٓؿو وفُـ ؿد يًْ  ُسوُين وظىٚء حي

احلٚلو وختٔٛ أمٚلو ويٖب مـ هور ذورو ومـ ين ظندو ومدـ ؾدرج 

 ظرجو ـ  ؿٔؾ)

 ـددؾ إمددقر إذا وددٚؿٝ هلددٚ ؾددرج

 

 

 فُـ أمقري إذا وٚؿٝ ؾّدـ َؾدَرِج 
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شد ؾ أظدراك) ددٚ كًدّقن أبْدٚ،ُؿ ذ )) )(افًرة افدحَلٕٜٔ)ؿٚل ِف 

إشددد ء ٕحدددق) ـِدددٛو وذ،دددٛو وظٌٔددددـؿ بٖحًدددـ أشددد ءو ٕحدددق) رزقو 

ومرزوقو وربٚح؟ ؾَٚل) إٕ  ًّٕل أبْٚ،ْٚ ٕظدا،ْٚو وظٌٔدٕٚ ًٍٕٕدْٚو يريدد 

ٚم ِف ٕحدقرهؿو ؾٚختدٚروا هلدؿ هدذه إشد ء(( ٓأن إبْٚء ظدة فألظداء وش

 (1)اهد.

) هدل و وظددي- بٚفتهدٌر ـدقزن ظّدر -وأم مرة وأخقيف ههٔص 

ّٜٔ بْٝ صٌٔٚن   بـ ىلٚرب بـ ؾٓر بـ مٚفؽ.وحن

ّٔؿو ويَيٜ.  واصتٓر درة مـ إبْٚء ثَلثٜ) ـَلب وهق حُٔؿو وك

ل بدذفؽ ٓركٍٚظدف ظدذ ؿقمدف وذؾدف بـٔ نعـب  ومرة هدق ) ّّ (و وشد

ظِٔٓؿو وـؾ رء ظَل ؾٓق ـًٛو ومـ ثدؿَّ ؿٔدؾ فًِيدؿ افٌدٚرز بدغ افًدٚق 

ًٚو وفٌِٔٝ احلرام) افًٌُٜ. وافَدم)  ـًٌ

 ٍٛ ئًِدقا يدقم  قكدف أي) هذا واركٍٚع صٖٕف أّرخقا بّقكفو  وفًِقا ـً

بدايٜ فِتٚرييبو وهذا ـٚن ؿٌؾ حٚدثٜ افٍٔؾو ؾِ  ـٚن ظٚم افٍٔؾ.. أّرخقا بدفو 

 أؾوؾ صٚحٌٓٚ  ظذ  بٚهلجرة  بٚفًٌثٜو ثؿ  ثؿ أرخقا بّقت ظٌد ادىِٛو ثؿ

                                                 

 .(1/22)افًرة افدحَلٕٜٔ  (1)
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 افهَلة وأزـك افتًِٔؿ.

 ِّّ  ل ـًٌٚ: فًسه ظذ ؿقمفو وفغ ئٌٕٚف هلؿ.وؿٔؾ ش

وؿٔؾ) هق أول مـ ؿٚل )أمٚ بًد( ِف اخلىدٛ ظدذ ؿدقل مدـ إؿدقالو 

ك يقم اجلًّٜ هبذا ٓشؿو وـٚن يًّك بٔقم اف ّّ ًروبدٜو أي) وهق أول مـ ش

ًٚ ـٕٚقا جيتًّدقن ؾٔدف ظْدد ـدؾ  يقم افرمحٜو وإٕ  شّ ه يقم اجلًّٜ: ٕن ؿرين

ٓؿ بٖٕف  َّ
ِِ رهؿ بًٌّٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿو وُيً ِـّ أشٌقع ؾًٔيٓؿ ويذ

ٌٖ ظيددٔؿو  مددـ وفدددهو ويددٖمرهؿ بٚكٌٚظددفو ويَددقل هلددؿ) شددٖٔب حلددرمُؿ ٌٕدد

 وشٔخرج مْف ٌٕل ـريؿ.

ًٚ آخره  ٚ)ويْندهؿ أبٔٚك

 ظددددذ ؽٍِددددٜ يددددٖب افٌْددددل ىلّددددد

 

 

ُْٔخدددِزُ أخٌدددٚرًا صددددوق ٌخٌرهدددٚ  ؾ

ُٝ ؾٔٓٚ ذا شّع وبك ويد ورئؾ.. فَودٔٝ   ثؿ يَقل) أمٚ واهلل فق ـْ

ـْٚيٜ ظـ ؿٔٚمف مًدف وحتّدؾ ؾٔٓٚ بْهٔٛو وٕرؿِٝ ؾٔٓٚ إرؿٚل افًٌرو أي) 

 ادهٚظٛ.

 ثؿ يَقل)

 يدددٚ فٔتْدددل صدددٚهٌد ؾحدددقاء دظقكدددف

 

 

 احلددَؼ خددذٕٓٚ فًنددرة كٌٌددْل احددغ 

َِّٔتٓٚ  اإلهلٚم افتل  مـ ؾىر وهذا  ؿٚل ادٚرودي)    افًَقل ؾهّدؿٝو   خت
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  افؼح     

 وكهقر ٚ افٍْقس ؾتحََٝ.

ٜ وـٚن بدغ مقكدف وبدغ مًٌدٞ افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ مخدس م د

(و ـدد  ِف افًددرة احلٌِٔددٜو وادؼددع افددرويو َٕددًَل ظددـ 561وشددتقن شددْٜ )

ًُٕٔؿ.  )دٓ،ؾ افٌْقة( ٕك 

وافذي ِف ـتٚب )إظَلم( فِزرـع) أن مقكف ـٚن ؿٌدؾ اهلجدرة بْحدق 

ًٚ فْحددق ) ( اثْددغ وثَلثددغ وم تددغ 232ثددَلث مٚ،ددٜ شددْٜو وإن ـددٚن مقاؾَدد

 مَٔلديٜو واهلل أظِؿ بٚفهقاب.

خٔف ظٚمر بـ فٗي هل) مٚوّيدٜ بْدٝ ـًدٛ بدـ دريدؿ بدـ وأم ـًٛ وأ

 حًـ بـ ؿوٚظٜ.افَغ بـ 

 واصتٓر فًُٛ مـ إوٓد ثَلثٜ وهؿ) مرةو وههٔصو وظدي.

( بوددؿ افددَلم وؾددت  اهلّددزةو وؿددد كٌدددل واوًا بــٔ ُيــؤ ٟوـًددٛ هددق )

ٌُطُء وإٕٚءةُ  ََِسو وهق اف ٌَ رًا َٕيو ـ ٌَّ  .  مه

ل بف: ٕٕف ـٚن ظْده كٖني  ّّ  ِف إمقر.ش

وأمف) شدِّك بْدٝ ظّدرو اخلزاظدلو ـد  ِف افندجرة افًِقيدٜ فإلمدٚم 

 ظٌدافرمحـ ادنٓقر.
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 ................................................................ ـ ؽافب
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مـ شّٔٝ بًٚكُدٜ أي)  –ظْد ذـر افًقاكؽ  (افًرة افدحَلٕٜٔ)وِف 

 (1)أن اشّٓٚ) ظٚكُٜ ٓ شِّك. –ِٔف وشِؿ مـ ئداكف صذ اهلل ظ

واصددتٓر فِددٗي مددـ إبْددٚء أربًددٜ وهددؿ) ـًددٛو وظددٚمرو وشددٚمٜو 

 وظقف.

ًٚ ظددؾ بــٔ غايــبهددق )وفددٗي  ًٚ كٍددٚؤًٓ بددٖن يهددر ؽٚفٌدد ل ؽٚفٌدد ّّ (و وشدد

 أظدا،ف.

) فدٔذ بْدٝ احلدٚرث بدـ شدًد بدـ ؾٓل ؾٓر وأمف وأم أخٔف ىلٚرب بـ

ًٚ. هذيؾ بـ مدرـٜ بـ إفٔٚسو وفًِٓٚ هل  أم أخٔٓ  احلٚرث بـ ؾٓر أيو

ذـدرهو  مو  ينتٓر فٌٚفٛ هذا مـ إوٓد شقى اثْغ) أحدمهٚ فدٗي ادتَدد

اشدّف و ؾٓق وافثٚين) كٌٔؿو وهق ؽر كٔؿ افذي ُيًْٛ إفٔف أبقبُر افهديؼ 

كٔؿ بـ مرة بـ ـًٛ بـ فٗي بـ ؽٚفٛ بدـ ؾٓدرو وهدق متدٖخر ظدـ كدٔؿ بدـ 

 ؽٚفٛ.

ٔف احلٚرث وىلٚرب) ؿريش وكٔؿ بـ ؽٚفٛ هذا يَٚل ّّ  فذريتف وذريٜ ظ

 افيقاهر.

 

                                                 

 .(43/ 1)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (1)
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 .................................................................. ـ ؾٓر

  افؼح     

ِر افدذي بٔ فٗـس وؽٚفٛ هق ) ْٓ
ٍِ (و وهق فَٛ فف ُفَٛ بف: ٕٕف ـٚن ـدٚف

 هق افىقيؾ إمِس مـ احلجٚرةو مـ حٔٞ افىقل وافهَلبٜ.

دُرُشو وا َْ دتُِّش ظدـ أي) شّف) ؿريشو وإٕ  شّل بذفؽ ٕٕدف ـدٚن َي ٍَ ُي

يٍتِّندقن أي) بْقه يَرصقن أهؾ ادقشؿو  حٚئٜ ادحتٚج ؾًٔدهٚ ب ففو وـٚن

قا بددذفؽ أي) ظددـ حددقا،ٟ أهددؾ مقشددؿ احلددٟو ؾرؾدددوهنٚ   ّ وهنٚو ؾًدد يًددد 

.ًٚ  ؿرين

 إصد و فَدريش ظدذأي) وؾٓر هذا ادًّك بَريش.. هق اجلد اجلٚمع هلدؿ 

فُـ افذي ظِٔف اإلمٚم افنٚؾًل وإـثدرون مدـ افٍَٓدٚء.. أن اجلدد اجلدٚمع 

هلؿ هق افْي بـ ـْٕٜٚ أب ذـره إن صٚء اهلل كًٚػو واشتدفقا ظذ ذفؽ بٖٕف 

ـْ ؿدريش؟ ؾَدٚل)))مـ وفدد افْيد((و وِف  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٔدؾ فدف) َمد

َثَْٚ افٌخٚري ؿٚل) َثَْٚ ُمقَشك َحدَّ ٌْدُ  َحدَّ َثَْٚ اْفَقاِحدِ  َظ ٌٛ  َحدَّ ْٔ َِ َثْتِْل ـُ ُٜ  َحدَّ ٌَد  َربِٔ

ِلِّ  ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ ٚ َوَش َٓ َٛ  َوَأُطْ  ْٝ  َزْيَْ َك )َؿَٚف ِْٔف  َصذ  اهلل  َرُشقُل  ََ َِ اهلل َظ

ِ ؿَ  ـْ  َوَش اءِ  َظ َْْتؿِ  افد    َِرِ  َواحْلَ ِت  َوافْ  ُِْت  ،َواْدَُزؾ  ـ َوُؿ يِْـل :اهَلَ  َصـذ   افْ بِـل   َأْخِزِ

ِْٔف  َِ ِ ؿَ اهلل َظ ـْ  َوَش انَ  ِه  ـْ  ؟ـَ انَ  ُمرَضَ  ِم ـْ  :َؿاَفـْت  ؟ـَ ـ  ّ
ِّ ـانَ  َؾ ٓ   ـَ ـْ  إِ ـ ِمـ  ،ُمرَضَ

انَ  ـْ  ـَ ـِ  افْ رْضِ  َوَفدِ  ِم ةَ  ْ  َٕ  .ـَِْا
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ظتّدد ظدذ كًدّٔتف بَدريشو ؿدٚفقا) وؿٚفقا فًؾ مـ ؿدٚل) إٔدف ؾٓدر.. ا

 واحلؼ إٔف ٓ حجٜ ؾٔف: ٕن ـثرًا مٚ ُيًّك اإلًٕٚن بٚشؿ أحٍد مـ أئداده. 

صدٚء اهلل  نوؿٔؾ) أن اجلد اجلٚمع هلؿ هق) إفٔٚس بـ مي أب ذـره إ

ذـددره إن صددٚء اهلل كًددٚػو  كًددٚػو وؿٔددؾ) أبددقه ميدد بددـ ٕددزار أب ـددذفؽ

ؾتحّهؾ ِف ادًٖفٜ أربًٜ أؿقالو وكيٓر ثّدرة اخلدَلف ؾٔٓدٚ ِف افقؿدػ ظدذ 

 افَررو وافقصٜٔ ففو وٕحق ذفؽ.

 وأم ؾٓر هل) َئْدفٜ بْٝ احلٚرث بـ موٚض اجلرمهل. 

ثَلثٜ اصتٓروا وهؿ) ؽٚفٛ ادٚر ذـدرهو واحلدٚرثو  إوٓدوفٍٓر مـ 

 ر بـ ظٌداهلل بـ اجلّراح.ومـ ذريتف) أبق ظٌٔدة ظٚم

 وافثٚفٞ) ىلٚرب.

ًٚ: كٍددٚؤًٓ بٖٕددف يِّددؽو وـددٚن بــٔ َايــووؾٓددر هددق ) (و وشددّل مٚفُدد

 ـذفؽو ؾٕ٘ف صٚر مِؽ افًرب.

ميد بدـ  ظدوان بـ ظّر بـ ؿدٔس بدـ ظدَٔلن بدـ وأمف) ظٚكُٜ بْٝ 

 ٕزار.

َّٓغسومٚفؽ هق )   ( بٍت  افْقن وشُقن افوٚد ادًجّٜ.بٔ اي

 وئٓف  وحًـ  بف: فْوٚركف  فَٛ  فٌَفو وإٕ   ْيواف ؿٔسو   اشّف)
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 (1)وإذاؿف ومجٚفف مـ ٕقر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

َة بْٝ أدِّ بـ ضٚبخٜو وذـروا إٔف كزوئٓدٚ  يذـر بًوٓؿ أن أمف هل) َبرَّ

أبقه ـْٕٜٚ بًد أبٔف خزيّٜو ؾقفدت فف افْي ظذ مٚ ـدٚن ظِٔدف ِف اجلٚهِٔدٜو 

ِّػ ظدذ زوئتدف أـدز بْٔدف مدـ ؽرهدٚو وفدذا ؿدٚل  ڦ  چ إذا مٚت رئؾ خ

و {٦٦نُسققققققاء  } چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 . وهذا ـِف ؽِط ؾاحش

ِّدػ مٚ ؿٚفف أبق ظث ن اجلٚحظ رمحف اهلل كًدٚػ) أن ـْٕٚدٜ ُخ  وافهـحٔح

َة  ظذ زوئٜ أبٔفو ؾ كٝ و  كِد ذـرًا وٓ إٔثكو ؾُْ  بْدٝ أخٔٓدٚو وهدل َبدرَّ

بْٝ ُمرِّ بـ أدِّ بـ ضٚبخٜو ؾقفدت فف افْيو ؿٚل وإٕ  ؽِط ـثدٌر ددٚ شدًّقا 

أن ـْٕٜٚ خِػ ظذ زوئٜ أبٔف: ٓكٍٚق اشّل افزوئتغو وكَٚرب افًْدٛو 

ٔف وشِؿ مَٝو وؿد ؿدٚل صدذ ومًٚذ اهلل أن يُقن أصٚب ًٌٕف صذ اهلل ظِ

اهلل ظِٔف وشِؿ)))مٚ زفٝ أخرج مدـ ُٕدٚح ـُْدٚح اإلشدَلم((و ومدـ ؿدٚل 

دره صدذ  ّٓ ؽر ذفؽ.. ؾَد أخىٖ أو صؽ ِف هدذا اخلدزو واحلّدد هلل افدذي ض

 اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ـؾ وهؿ كىٓرًا.اهد.

                                                 

 .(21/ 1)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (1)
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 ......................................................  ـ ُخزيّة  ـ ـِْإف

  افؼح     

) وهدذا أرئدق -بًد أن َٕؾ هذا افَُلم ظـ اجلدٚحظ  –ؿٚل افدمري 

  (1)بف افٍقز فِجٚحظ ِف مٌَِْفو وإٔف ُيَتجٚوز ظْف ؾٔ  شىره ِف ـتٌف.

هذا هق أصؾ ؿريش ظْد افنٚؾًل وإـثريـ مـ افٍَٓٚء ـد  وافْي 

 كَدم.

٘ وافْي هذا هق ) وهدق ِف إصدؾ وظدٚء ( بُند افُدٚفو بٔ ِنٓاْـ

 افًٓٚم.

ـي بغ ؿقمفو  ل بف) ٕٕف ـٚن ِف ـ ّّ حٍظو أو ٕٕف ـٚن يُدـ  ِفأي) وش

 حيٍيٓٚ ويًسهٚ.أي) أهارهؿ 

ًٚو ظئؿ افَدرو كرحؾ إفٔدف افًدرب فًِّدف  ًٚ حًْ ذـروا) إٔف ـٚن صٔخ

وؾوِفو وـٚن فُثرة ـرمف.. يٖٕػ أن يٖـؾ فقحدهو ؾ٘ذا   جيدد أحددًا يٖـدؾ 

 ـؾ فَّٜ ورمك فَّٜ فهخرة يوًٓٚ بغ يديف.مًف.. أ

 وأمف) ظقإٜ بْٝ شًد بـ ؿٔس بـ ظَٔلن بـ مي بـ ٕزار.

ة ه( وهق مبٔ ُخصميـ١ هذا هق )وـْٕٜٚ  و بٍتحٚتو وهل اددرَّ َٜ ر َخَزَم ٌّ

 مـ اخلزمو وهق صد افقء وإصَلحف.

                                                 

 .(1/21)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (1)
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  افؼح     

ًٚ فألمقرو أو ٕٕدف ُخدِزَمو  أي) وشّل بذفؽ: كٍٚؤًٓ بٖن يُقن مهِح

 مُجع ؾٔف ٕقر آبٚ،ف مع افْقر ادحّدي.

 وـٚن ظذ مِٜ إبراهٔؿ ظِٔف افًَلم.

وأمف وأم أخٔف ُهذيؾ بـ مدرـٜ هل) شِّك بْٝ أشِؿ بـ احلدِٚف بدـ 

 ؿوٚظٜ.

َُْدِزن ١ وخزيّٜ هق )  ؾُن ؾٍت . ٍؿ ؾًُقن( بوبٔ 

ٛ بّدرـٜ): ٕٕف أدرك إبؾ أبٔف حغ  َّ اشّف) ظّروو وؿٔؾ) ظٚمرو وُف

بًٌٛ أرٕٛ خٚؾٝ مْفو أو ٕٕف أدرك ـؾ ؾخر وظدز أي) ٍٕرت مـ أرٕٛو 

 ِف آبٚ،ف.

ًٚ ِف ئٌْٔف.وـٚن ٕقر  ّْٔ  ادهىٍك صذ اهلل ظِٔف وشِؿ طٚهرًا وب

ٝ حِقان بـ ظّدران بدـ وأمف وأم أخٔف ضٚبخٜ بـ إفٔٚس هل) فٔذ بْ

ٛ بد)خْدف(و وؿٔؾ) خسف. َّ  احلِٚف بـ ُؿوٚظٜو وكِ

( هبّزة ؿىدع مًُدقرةو ـٚشدؿ افٌْدل إفٔدٚس بٔ إيٝـاع ومدرـٜ هق )

 ) وهذا هق افهحٔ  إصٓر.افهَلة وافًَلمو ؿٚل افْقاوي ٚظِٔف وظذ ٌْٕٔ

 ووٌىف ابـ إٌٕٚري بٍت  اهلّزة وٓم افتًريػ )أفٔدٖس( بًّْدك افَْدقطو

 ِّّ  يقفد ففوشْفو و    ـز ـٚن ؿد   مي بفو: ٕن أبٚه   لوهق ود افرئٚءو ش
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ثددؿ وفددد فددف بًددد يٖشددف مددـ إوٓدو ؾٌَِددف افٔددٖسو وـددٚن اشددّف حًددغ أو 

 إول ـ  ذـرٕٚ. حٌٔٛو وـْٔتف) أبق ظّروو وافهحٔ 

ِف ؿقمدفو  ـدٚن ظْددهؿ بّْزفدٜ فَد ن احلُدٔؿوـٚن ظزيزًا ِف ؿقمدفو و

ّٔد افًنرةو وٓ يَوقن أمرًا دوٕفو وؿد كقاكر إٔف ـٚن ُيًدّع مدـ  يدظقٕف ش

صدددٌِف كٌِٔدددٜ افٌْدددل صدددذ اهلل ظِٔدددف وشدددِؿ ادًروؾدددٜ ِف احلدددٟو وئدددٚء ِف 

ًٚ(( وه ٌُدن إػ احلديٞ)))ٓ كًٌقا إفٔٚس: ؾٕ٘ف ـٚن مٗمْ ق أول مـ أهدى اف

 افٌٔٝ احلرام.

 وأمف وأم أخٔف ظَٔلن بـ مي ـٕٚٝ مـ ئرهؿ.

و ؿٔؾ) وهدق أول مدـ مدٚت بدفو وددٚ مدٚت  ؾِّ ًُ ويَٚل) إٔف مٚت بداء اف

ًٚ صديدًاو وٕدذرت أن ٓ كَدٔؿ ِف بِدد مدٚت  حزٕٝ ظِٔف زوئتف خْدف حزٕ

وأن كٌُٔدف ـدؾ هبٚ زوئٓٚو وٓ يٗوهيٚ بٔٝ بًدهو وٓ كًتيؾ حتٝ شدَػو 

ًٚو وفذا ؿٔؾ) أحزن مدـ  يقم ضقل افْٓٚرو ؾًٚحٝ ِف إرضو وهُِٝ حزٕ

 خْدف.

( ظذ وزن ظّرو وـْٔتفو أبق افًٌدٚسو واشدّف بٔ َغـس وإفٔٚس هق )

َرو وفَٛ بد)مي(: فٌٔٚوفو أو ٕٕف ـٚن حيٛ ذب افِدٌـ اددٚبو  َّ أي) ُظ

 احلٚمض.
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وؿٔؾ) إٔف ـٚن يّي افَِقبو أي) ئِّٓٚ إفٔف بحًْف ومجٚفدفو ؾُدٚن 

ٌَّف.  ٓ يراه أحدٌاو إٓ أحٌفو وأخذ ف

 بؾ.ؽّْك فإلأي) : وهق أول مـ حدا

وشٌٛ ذفؽ) إٔف ـٚن ذا صقت حًـو واكٍؼ إٔف وؿع ظـ بًره وهق 

ع و ؾّندك وهدق يَدقل) ويدداهو ؾْندىٝ اإلبدؾ فًد صٌرو ؾٖصدٌٔٝ يدداه

ت ِف افًر. ووائتًّٝ إفٔف ؾرـٛ صقكف بذفؽو  وحدا هلٚو ؾجدَّ

وؿٔؾ) أن أول مـ حدا هق ظٌٌد دي ٓ مي ًٍٕفو يَٚل) إٔدف بب 

و ومٚفدٝ إفٔدف حلًدـ ذفؽ افًٌد ِف يديفو ؾهٚح) يٚ يداهو ؾٚئتًّدٝ اإلبدؾ

 حيدو هلٚ. صقكفو ؾٖمره أن

يدد هددذا) ميدد احلّددراءو وشددٌٛ ذفددؽ) إٔددف دددٚ اؿتًددؿ هددق ويَددٚل د

بًٜٔ وإيٚد وإٔ ر.. أخذ مي افدٕٕٚر روإخقإف مٚل وافدهؿو وـٕٚقا ثَلثٜ) 

ـّ محرو ؾَٔؾ فف) مي احلّراءو وأخدذ ربًٔدٜ افٍدرسو ؾَٔدؾ فدف)  واإلبؾ وه

 .افٌَر وافٌْؿ ربًٜٔ افٍرسو وأخذ إيٚد

َٓ )ذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ؿدٚل))وأخرج ابـ شًد ِف )افىٌَدٚت( إٔدف صد

َِؿَ  ُف َؿْد َأْش  ٕ ، َؾِ٘  ((.َتُسب قا ُمرَضَ

َٓ  َٓ َتُسب قا ُمرَضَ )) ؿٚل)  إٔف  وشِؿ  ظِٔف  اهلل  صذ  ظْف  افًٓٔع وأخرج   َو
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ةَ  ًَ ْٔ ِمَْْغِ َر ِ ْٗ ا ُم َٕ ا ـَ اَُم   َ  (( .، َؾِ٘

ـ)وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ)) َٓ ُمرَضَ ـَة َو ًَ ْٔ ـا َٓ َتُسـب قا َر ِ َٕ ا ـَ اَُم   َ  ، َؾـِ٘

ْغِ  َّ
 .أخرئف افديِّل(( ُمْسِِ

ـ))))وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ)) ـفُ ، َٓ َتُسـب قا ُمرَضَ  ٕ ـاَن َظـَذ  َؾِ٘ ـمِ ـَ  ةِ ِ 

 ((.ؿَ ْٔ اهَ رَ  ْ إِ 

 ز مي ِف افروحٚء ظذ فِٔتغ مـ ادديْٜ ادْقرة.وؿ

( بدقزن ـتدٚبو وؿٔدؾ) جيدقز ؾٔدف ؾدت  افْدقن بٔ ْصازومي هذا هق )

 وـنهٚ منتؼ مـ افَّْْزرو وهق افَِٔؾ.

واشّف) خٚفدو وشّل ٕدزارًا: ٕٕدف ددٚ وفدد وٕيدر أبدقه إػ ٕدقر افٌْدل 

ًٚ صدد در وأضًدؿو صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًىع بغ ظْٔٔف.. ؾِرح ؾرحد يدًاو وبخَّ

 حلؼ هذا ادقفقدو ؾًّل ٕزارًا. -ؿِٔؾأي)  –وؿٚل) إن هذا ـِف ٕزر 

 ِّّ  ل بف: ٕٕف ـٚن ؾريد ظكه مـ حٔٞ مجٚفف وـز ظَِف.وؿٔؾ) ش

وؿٚل بًوٓؿ) إٕف ـٚن ٕحٔػ اجلًؿو ؾَٚل فف مِؽ افٍرس) مٚفؽ يٚ 

 يٚ ٕحٔػ بٌِتٓؿو ؾٌِٛ ظِٔف ذفؽ.أي) ٕزار؟ 

 افُتٚب افًرك ظذ افهحٔ و وؿٔؾ) إش ظٔؾ. وهق أول مـ ـتٛ

 ذات اجلٔش( ؿرب ادديْٜ ادْقرة.وؿز ٕزار بد)
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َ ع ـدل  وٕزار هذا هق ) ( بٍدت  اددٔؿ وافًدغ ادِّٓدٜ وكندديد افددال بـٔ 

ةً ادِّٜٓو مـ أ فِدهرو ؾٚدٔؿ زا،دةو وؿٔدؾ) أصدِٜٔو مدـ  ظّدهو أي) ئًِف ُظدَّ

َدَد افٌَلم: أي) ؿقيو أو متًدد: أي) كُِؿ. ًْ َ  مَت

بْل إها،ٔؾو و  حيٚرب  ـٚن مًد هذا صٚحٛ حروب وؽٚرات ظذ

..  إٓ رئع بٚفْك وافيٍرو بًدٌٛ ٕدقر افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ  أحداً 

   (1)ذا شٌٛ كًّٔتف بًّد.وؿٔؾ) أن هافذي ِف ئٌٓتفو 

 وـْٜٔ مًد هل) أبق ُؿوٚظٜو وؿٔؾ) أبق ٕزار.

 ذـره. موؿٌٚ،ؾ مًد ـِٓٚ يتهؾ ًٌٕٓٚ بٚبْف ٕزار ادتَد

ْدِنو بًّْك اإلؿٚمٜ.بٔ عدْإًد هذا هق )مو ًَ  (و وهق مٖخقذ مـ اف

و أو ٕن اهلل كًدٚػ أؿددٚم ادَل،ُددٜ شدّل بددف: كٍدٚؤًٓ بٖٕددف يَدٔؿ ويًددٔش

 حلٍيف.

حٍدظ ادَل،ُدٜ فدف) أن أظدغ اإلٕدس واجلدـ ـٕٚدٝ أي) ٛ ذفدؽ وشٌ

ٕٚطرة إفٔفو وأرادوا ؿتِفو وؿٚفقا) ف ـ كرـْٚ هذا افٌدَلم حتدك يددرك مددرك 

ؾ اهلل مـ ادَل،ُٜ مـ حيٍيف. ـّ  افرئٚل.. فٔخرئـ مـ طٓره مـ يًقدو ؾق

                                                 

 .(1/21)افدحَلٕٜٔ  إير  افًرة (1)
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و وأول مـ ـًٚ افًٌُٜو أو ـًدٔٝ موهق أول مـ ووع إٔهٚب احلر

 ِف زمٕٚفو وـٚن ِف زمـ مقشك ظِٔف افًَلم.

 وؿٔؾ) ِف زمـ ظًٔك.

 شددًّٝ )ؿددٚل افٌددٚهع أمٚمددٜ أك ظددـ ويٗيددد إول مددٚ رواه افىددزاين

 أر ًـغ ظـدٕان  ــ مًـد وفد  ِغ دا)))يَقل وشِؿ ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل

 يـا :ؾَـال ،مقشـك ظِٔٓؿ ؾدظا ،ؾإتٓبقه ،مقشك ظسُر ظذ وؿًقا ..رجل

 ٓ مقشـك يـا إفٔـف اهلل ؾـٖوحك ،ظسُرى ظذ أؽاروا ؿد مًد وفد هٗٓء رب

 إمـة ومـْٓؿ ، جْتـك افْـذير افبنـر إمـك افْبـك مـْٓؿ ؾـ٘ن ،ظِٔٓؿ تدظقا

 اهلل ويـرى ،زقافـر مــ  افٔسـر اهلل مــ يرضـقن افـذيـ حمّد أمة ادرحقمة

 .((اهلل إٓ إفف ٓ  َقل الْة ؾٔدخِٓؿ ،افًّؾ مـ  افَِٔؾ مْٓؿ

وإػ ظدٕٚن هدذا يْتٓدل افًْدٛ ادتٍدؼ ظِٔدفو ومدٚ بًدده إػ آدم ظِٔدف 

افًَلم ؾٔف اختَلف واوىراب بًض إش ءو وهلذا ـدٚن رشدقل اهلل صدذ 

ــَذَب اهلل ظِٔددف وشددِؿ إذا إتًددٛ.. يْتٓددل إفٔددفو ويَددقل))) ــاُ قنَ ا ـَ  ((فّّْس

 ؾٔ  بًد ظدٕٚن.أي) و أخرئف بـ شًد وابـ ظًٚـر ظـ ابـ ظٌٚس

 وِف روايٜ ابـ ظٌٚس) إٔف ؿٚل ذفؽ مركغ أو ثَلث.

 ويروى ظـ ابـ ظّر ريض اهلل ظْف إٔف ؿٚل) إٕ  يًْٛ إػ ظدٕٚنو ومٚ
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 ؾقق ذفؽ ٓ ٕدري.

وظـ ظٚ،نٜ ريض اهلل ظْٓٚ أهنٚ ؿٚفٝ) مٚ وئدٕٚ أحدًا يًرف مدٚ وراء 

 . رصَٚ ظدٕٚن وٓ ؿحىٚن إٓ خت  

أمٚ ًٌٕٜ ظدٕٚن إػ إبدراهٔؿ.. ؾد٘ن رئدٚل إًٕدٚب جمًّدقن ظدذ أن 

 ظدٕٚن مـ وفد إش ظٔؾ ظِٔف افًَلمو واخلَلف بْٔٓؿ إٕ  هدق ِف أشد ء آبدٚء

ظدٕٚنو وِف ظدد مـ بْٔف وبغ أشد ء آبٚ،دفو وظددد مدـ بْٔدف وبدغ إشد ظٔؾ 

 مْٓؿ.

وٓ بٖس مـ ذـر هذه إش ء مـ ظدٕٚن إػ آدم فٍِٚ،دة ٓ ظذ شٌٔؾ 

 اجلزم.

ؿٚل صٔيب صٔقخْٚ افًَلمدٜ احلٌٔدٛ ظّدر بدـ ظِدقي افُدٚف ِف ـتٚبدف 

ظِٔدددف )افكدددح ادّدددرد وافٍخدددر ادٗبدددد ٔبدددٚء شدددٔدٕٚ ىلّدددد صدددذ اهلل 

وشِؿ()))فُـ وؿع آكٍٚق ظذ أن ظدٕٚن يْتٓل إػ إش ظٔؾ ظِٔف افًَلمو 

ومٚ بغ ظدٕٚن وآدم مـ إش ء ادثٌتٜ ِف ظْٚويـ افسائؿ  أكٜٔو َِٕتٓٚ مـ 

))افنجرة افًِقي(( ويَقل ـٚكٌٓٚ شٔدٕٚ اإلمدٚم ظٌددافرمحـ بدـ ىلّدد بدـ 

إًٔٚب افًرب(( فِندٔيب  حًغ ادنٓقر) إٔف َِٕٓٚ مـ ))شٌٚ،ؽ افذهٛ ِف

ًٚ   خمٚفٍٜ  افٌٌداديو وهل  أمغ  ىلّد  ادحٚؾؾ((   ِف ))هبجٜ دٚ   ـثراً   خَلؾ
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فِندددٔيب افًدددٚمريو وددددٚ ِف ًٕدددخٜ مدددـ ))صدددجرة أمٓدددٚت افًدددٚدة آل أب 

ٌٓددٚ افًددٔد افًَّلمددٜ ظٌدددافرمحـ ادددذـقر و وـتددٛ حتددٝ كِددؽ ظِددقي((و ـت

إش ء أهنٚ مَْقفٜ ِمـ خطِّ َمـ َٕؾ ِمـ خطِّ افنٔيب اإلمدٚم أك بُدر افًددين 

 بـ افنٔيب ظٌداهلل افًٔدروس بٚ ظِقي.

م بـ ٕدٚحقر  وفٍظ مٚ ِف ))هبجٜ ادحٚؾؾ(() هق ظدٕٚن بـ ُأَدَد بـ مَقِّ

َٛ بـ  –ؿٔداِر بـ ٕٚبٝ بـ إش ظٔؾ بـ إبدراهٔؿ  بـ كرخ بـ يًرَب بـ ينج

بـ آَزر  بـ كٚرِخ بـ ٕٚحقِر  بـ شٚروِخ بـ راظدق بدـ ؾدٚفيِب  - ظِٔٓ  افًَلم

بـ ٓمِؽ –ظِٔٓ  افًَلم  –بـ ظِٔز بـ صٚفيِب بـ أرؾخنَد بـ شٚم بـ ٕقح 

بدـ يدرِد  –وهق إدريس ظِٔف افًَلم ظْد إـثدريـ  -بـ مت قصِيِب بـ خْقخِ 

َٞ بدـ آدم  -ٕفػويَٚل) ؿْٔدٚن بدٚ –ِؾ بـ ؿِْٔغ بـ مِٓٔ بدـ يٕٚؼد بدـ صدٔ

 ظِٔف افًَلم.

م بدـ صدوٕص مدٚ ِف )) جرة إمٓدٚت(()  هدق ظددٕٚن بدـ ُأدِّ بدـ مَدقِّ

ِٝ بدـ ؿٔدداِر بدـ  َٛ بدـ ثٚبد ٕٚحقر بـ كرح بـ افًَٔع بـ اهلًَّٔع بدـ يندج

وهق  –فِ  بـ ظٚبِر إش ظَٔؾ بـ إبراهَٔؿ  بـ أزاَر بـ ٕٚحقِر بـ شٚروِخ بـ ؾٚ

بـ صٚفيِب بـ أرؾخنَد بـ شِٚم بـ ربِٚح بـ اجلِقِد  –افٌْل هقد ظِٔف افًَلم 

 أخْقخِ  بـ بـ ظِٚد بـ ظقِص بـ أرَم بـ شِٚم بـ ٕقِح بـ ٓمِؽ بـ مت قصِيِب 
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  افؼح     

بدـ بدـ يدراِد بدـ مِٓٔدِؾ بدـ ؿْٔدِٚن بدـ إٔدقَش  -هق إدريس ظِٔف افًَلمو -

 َٞ  (1)بـ آدم بـ افساب(( اهد.صٔ

 :ٚفاٟد 

ادًتّددد وافهددحٔ  افددذي ٕددديـ اهلل بددف أن مجٔددع آبٚ،ددف صددذ اهلل ظِٔددف 

ًٚ ظدذ  وشِؿ وإػ أبْٔٚ آدم ظِٔف افًَلم   يًجدوا فهْؿ ؿط: بؾ ـٕٚقا مجًٔد

رة افدحَلٕٜٔ ظـ اإلمٚم افًٔقضل)))افذي كِّخص أن افتقحٔدو ؿٚل ِف افً

دح بد٘ي هنؿو  أي) أئداده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ آدم إػ مّرة بـ ـًٛ مكَّ

ِف إحٚديٞو وأؿقال افًِػو وبَل بغ مرة وظٌددادىِٛ أربًدٜ أئدداد   

أطٍدر مْدف بَْددؾ. ثدؿ ذـددر ِف ظٌددادىِٛ ثَلثددٜ أؿدقالو إصددٌف إٔدف   كٌٌِددف 

قة: ٕٕف مٚت وشـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ثد ن شدْغو وؿٔدؾ) إٔدف افدظ

  يًٌد إصْٚمو وؿٔؾ) أن اهلل أحٔٚه أي) ـٚن ظذ مِٜ إبراهٔؿ ظِٔف افًَلمو 

   (2)فف بًد افًٌثٜ حتك آمـ بف ثؿ مٚت(( اهد.

ْ وؿٚل بًوٓؿ) وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)))  ِب َل ْص أَ  ـْ مِ  ُؾ ََ ْٕ أُ  ْل زَ أَ  َل

                                                 

 .(22-21)افكح ادّرد  (1)

 .(41/ 1)افًرة افدحَلٕٜٔ  (2)
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 مـ جٓة أمف ؾٓق: شٔدٕا حمّد  ـ آمْة  ْت وهب  ــ ظبـد وأما ٕسبف 

 .مْاف  ـ زهرة  ـ ـلب جده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

  افؼح     

ـــ ـــ امِ َحـــرْ أَ  َػ إِ  ـَ يْ رِ اهِ افى  ْ ٜ)))روايددد وِف ((اِت رَ اهِ افى   ـَ ِمـــ لْـِــُِ َُ ْْ يَ  اهللُ لِ زَ َيـــ َل

  . ظٌٚس ابـ ظـ ظًٚـر ابـ أخرئف ((ةِ رَ اهِ افى   مِ اَح رْ إَ  َػ إِ  ةِ بَ ْٔ َس احلِ  ِب َل ْص إَ 

 و {٦١١انشعراء  } چڱ  ڱ  ںچ  وؿقفف كًٚػ)

ِف ذفؽ دفٔؾ ظذ أن آبٚ،ف وأمٓٚكدف إػ آدم ظِٔدف افًدَلم فدٔس ؾدٔٓؿ   

 وٓ شٚئد هللو ـ  كَدم ذفؽ. : ٕن افُٚؾر ٓ يقصػ بٖٕف ضٚهرـٚؾر

 :ٌْطبْ وَ دّٛ أو 

َٔ د١ٗ أَ٘ فٗٛ: ضٝدْا ضبُد ظِٔف وشِؿ ) ( صذ اهللٚأَا ْطب٘)

َٓــاف بــٔ شٖــس٠ بــٔ نــالب دــدٙ صــ٢ً اهلل    بــٔ آَٓــ١ بٓــ  ٖٚــب بــٔ عبــد 

 ّل إفٔف افزهريقن مـ ؿريش ـ  كَدم.ت(و وزهرة هق افذي يْعًٝ٘ ٚضًِ

ًٚ ومُٕٜٚو امتدٚزت  أمف ريض اهلل ظْٓٚ أؾوؾ امرأة ِف ٝـٕٚ ؿريش ًٌٕ

ٓددٚ ّّ وهٔددٛو وهددق أبددق هٚفددٜ أم محددزة بددـ  بٚفددذـٚء وحًددـ افٌٔددٚنو رّبٚهددٚ ظ

 ظٌدادىِٛو وؿٔؾ رّبٚهٚ أبقهٚ وهٛ.

كزوئٓٚ ظٌداهلل أبق افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشدِؿو ؾحِّدٝ برشدقل اهلل 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿو وكقِف ظٌداهلل وهل حٚمؾو ـ  مّر ِف كرمجتفو ووفددت 

 ظْد أخقال   زلادديْٜو ؾتْ  إػ  مُٜ  مـ  ظٚم  ـؾ خترج   وؾٚكفو ؾُٕٚٝ  بًد
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  افؼح     

ظٌدادىِٛ بـ ظدي بـ افْجٚرو وكزور ؿز زوئٓٚ بٚدديْدٜ أو بدٕٚبقاء ظدذ 

اخلَلف ِف مُٚن دؾْف ـ  كَدمو ثؿ كًقدو وِف آخر رحِدٜ هلدٚ.. اشتهدحٌٝ 

صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ و ِقـتدف أم أيّدـو وأؿٚمدٝ هبدد  ِف ابْٓدٚ رشدقل اهلل 

ادديْٜ صٓرًاو ظْد بْل ظدي بـ افْجدٚرو ثدؿ ؿٍِدٝ رائًدٜ هبد و ؾِد  ـدٕٚقا 

بٕٚبقاء.. مروٝ وكقؾٔٝ بفو وٓبْٓٚ مـ افًّر إذ ذاك شٝ شْغو وؿٔؾ) 

 مخسو وؿٔؾ) أربع و وؿٔؾ) شٌعو وؿٔؾ) اثْٚ ظؼة شْٜ وصٓر وظؼة أيٚم.

 إول ؾُٔقن مق ٚ ؿٌؾ اهلجرة بْحق ث ن وأربًغ شدْٜو وـدٚن وظذ

 ظّرهٚ حغ كقؾٔٝ ِف حدود افًؼيـ شْٜ.

ِِػ ِف مقوع ؿز افًٔدة آمْد ريض اهلل ظْٓدٚو ؾَٔدؾ) بدٕٚبقاءو  ٜواخُت

بد)ددددٚحلجقن(و وهدددق ِصدددًٛ بًّدددَلة مُدددٜ بدددف ادَدددزة  ٚوؿٔدددؾ) أن ؿزهددد

ًٚ  –ادًروؾٜبد)دُٚدًََلة(و وؿٔؾ  ) أهنٚ دؾْدٝ أوًٓ بدٕٚبقاءو  -بغ افَقفغ مجً

َُِٕٝ إػ مُٜ ودؾْٝ بد)دٚحلجقن(و وؿٔؾ) أهنٚ دؾْٝ ِف أحد  (1)ثؿ ٌٕنٝ و

 دور مُٜ. 

 وِف )ادؼع افروي(و و)ذح اهلّزيٜ(و ًََٕل ظـ )افَٚمقس() ويٗيد

                                                 

 .(1/65)افًرة افدحَلٕٜٔ  إير  (1)
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  افؼح     

ـقن ؿزهٚ ِف )احلجقن( حديٞ إحٔٚ،ٓٚ افذي رواه افىدزاين وابدـ صدٚهغ 

 اهلل صدذ اهلل رشدقل بْدٚ حٟظـ ظٚ،نٜ ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ أهنٚ ؿٚفٝ) 

 مٌدتؿ حدزيـ بدٚك وهدق احلجدقن ظٌَٜ ظذ ك ؾّر افقداع حجٜ وشِؿ ظِٔف

 وفددف ؾَِددٝ ومتًٌددؿ ؾددرح وهددق إيل ظددٚد ثددؿ ضددقيَل ظْددل ؾُّددٞ ؾْددزل

 وردهددٚ ك ؾ مْددٝ ؾٖحٔٚهددٚ حئٓددٚ أن اهلل ؾًددٖفٝ أمددل فَددز ذهٌددٝ)))ؾَددٚل

 ((.اهلل

 :ْٗتٍب 

 ٝؿد يًتدل بًض اجلِٜٓ بَقفف ِف احلديٞ )ؾ مْٝ ك( ظذ أهندٚ مٚكد

 ٝظذ افٍُرو وهذا ـَلم بٚضؾ بّغ بىَلٕفو ٕهنٚ مدـ أهدؾ افٍدسة وؿدد مٚكد

ي ن بدف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ: ٕهندٚ ظذ مِٜ إبراهٔؿو و  كُِػ أصًَل بدٚإل

مٚكٝ ؿٌؾ بًثتفو إٕ  ـٚن ذفؽ زيٚدة ذف هلٚ أن كٗمـ بفو وفٔس أهنٚ ـٕٚٝ 

ِز  َواف ِذيظذ افٍُرو ـ  ورد ظْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف ؿٚل))) ٍْ َِٔدهِ  َٕ  َفقْ   ِ

انَ  ُمقَشك َأن   ًّٔا ـَ فُ  َما َح ًَ ٓ   َوِش ِْل َأنْ  إِ ًَ  ((.َيت بِ

ة بْٝ ظٌد افًزى بـ ظث ن بدـ  وأم  افًٔدة آمْٜ ريض اهلل ظْٓٚ هل) َبرَّ

ظٌدافدار بـ ؿيصو وأم  أبٔٓٚ وهٛ هل) ظٚكُٜ بْٝ مّرة بـ هدَلل مدـ بْدل 

 ـ   وشِؿ ظذ مٚ ؿٔؾ  اهلل ظِٔف  صذ  افٌْل  ئد مْٚف   ظٌد  أم    شِؿو وهل
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أر ـع وًة، ثلثـة ذــقر، مًرؾة أوٓده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وهؿ شب وجيب 

 :إٕاث، ؾافذـقر هؿ

َ ب  افىٔب وافىاهر، افَاشؿ   ، ......................... وظبداهلل، وهق ادِ

  افؼح     

ًٚ إحدى افًقاكؽ افَلب أصٚر إفدٔٓـ افٌْدل صدذ ذـرٕٚ ِف كرمجتفو  وهل أيو

كؽ مجع ظٚكُٜ ((و وافًقاإٔا ا ـ افًقاتؽ وافٍقاضؿاهلل ظِٔف وشِؿ بَقفف)))

 هدذا.. اد بَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿروافًٚكُٜ ِف افٌِٜ بًّْك افىٚهرةو واد

غ هـ  َّّ  بًٚكُٜ وؾٚضّٜ مـ ظ كف وئداكف.افًْٚء افَلب ُش

ًٚ )ٚ ــب) ًٚ أيودد َعسفــ١ أٚال ٙ صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ( ظددذ ادُِددػ ذظدد

       ()إولأزبع إْاخ  فايرنٛز ِٖٚٚضًِ  ِٖٚ ضبع١  ثالث١ ذنٛز  

(و وبددف ـْددل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿو وؿددٚل صددذ اهلل ظِٔددف ايكاضــِ)

قا)وشِؿ))  ّ ل َش ِّ َٓ   ِاْش ْ ْقا َو َُ َٔتِـل َت ْْ ُُ و وكدقِف افَٚشدؿ أخرئدف افٌخدٚري((  ِ

بُّٜ وظّره شْتٚن ِف حٔٚة أمف خدجيٜ ريض اهلل ظْٓٚو وهدق أول مدـ مدٚت 

 مـ أوٓده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

(و وؿدد كدقِف عبـداهلل  ٖٚـٛ املًكغـب بايطٝـب ٚايطـاٖس     )( افثٚين هق ٚ)

ـذفؽ بُّٜ ِف حٔٚة أمف خدجيٜ ريض اهلل ظْٓٚو وددٚ كدقِف ؿدٚل افًدٚص بدـ 

ؿد إَىع وفده ؾٓق أبسو يَهدد بدذفؽ رشدقل اهلل صدذ اهلل  وا،ؾ افًّٓل)

 .{٣انكىثر  } چک     ک  ک  ک چ ظِٔف وشِؿو ؾٖٕزل اهلل ؿقفف 
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 .وإ راهٔؿ

 و ..................................................ؾاضّة: واإلٕاث

  افؼح     

(و وفد ِف ذي احلجدٜ شدْٜ ثد ن مدـ اهلجدرةو إبساِٖٝ( افثٚفٞ هق )ٚ)

وظؼَّ ظْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يقم شٚبًف بٌُنغو وشدّ ه يقم دٍذو وكهددق 

ره شدتٜ ظؼد بزٕٜ صًره بًد حَِٜ ؾوٜو وكقِف شْٜ ظؼ مدـ اهلجدرة وظّد

 صٓرًاو وؿٔؾ) ث ٕٜٔ ظؼ.

( افٌتقل افزهراءو شٔدة ًٕدٚء افًدٚدغو وؿدد فاط١ُ) ( ؾٓـ)اإلْاخ)( أمٚ ٚ)

ئٓٚ أبقهٚ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًٔدٕٚ ظع بـ أك ضٚفٛ ـرم اهلل وئٓفو  زوَّ

ؾًددـ ابددـ مًددًقد ريض اهلل ظْددفو ظددـ رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ 

 ؾَ  َج وِّ زَ أُ  نْ أَ  ِن رَ َمـأَ  اهللَ ن  إِ )ؿٚل))
ـاضِ ـ  أخرئدف افىدزاين ((ِع َظـ ـْ ِمـ ةَ َّ و وـدٚن شد

ظع ـرم اهلل وئٓف حغ كزوئٓٚ إحدى وظؼيـ شْٜ ومخًٜ أصدٓرو شٔدٕٚ 

وهل ابْٜ مخًٜ ظؼ شْٜو وـٚن ذفؽ ظَٛ رئقظٓؿ مـ بدرو ووفددت فدف 

افدذي شتٜو ثَلثٜ بْقن وثَلث إٕٚثو ؾٚفٌْقن هؿ) احلًـ واحلًغ وىلًـ 

 مٚت صٌرًا.

وأمٚ افٌْٚت ؾٓـ) زيْٛو وأم ـِثقمو زوئٜ شٔدٕٚ ظّدر بدـ اخلىدٚب 

 ريض اهلل ظْفو ورؿٜٔ وؿد مٚكٝ ؿٌؾ افٌِقغ.

 هل أصٌر أوٓده صذ اهلل ظِٔف وشِؿو وؿد داؾًٝ افزهراء وؾٚضّٜ
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 .................................................................،وزيْب

  فؼحا     

ِف مُٜ حٔٞ ـٕٚٝ كرؾع إذى افذي يوًقٕف ظذ رأشف صذ اهلل  ظـ أبٔٓٚ

ِٝ مع أبٔٓٚ ظِٔٓدٚ رودقان اهللو  ّّ ظِٔف وشِؿو وؿد مروٝ ِف افنًٛ وحت

وٕٚفٝ ادْزفٜ افًٚفٜٔو ؾَد أخرج افٌخٚري ومًِؿ إٔف صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

قِن  َأنْ  َتْرَضْغَ  َأَماؿٚل فٍٚضّٜ))) ُُ ِّٔ  َت ْ ـةِ  َأْهؾِ  َِٕساءِ  َدةَ َش ِمِْغَ  َِٕسـاءِ  َأوْ  اْلَ ْٗ  اْدُـ

ُت  ُْ ـةُ و وؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)))((فَِذفَِؽ  َؾَوِح َّ
َِّٔدةُ  َؾاضِ  َأْهـؾِ  َِٕسـاءِ  َشـ

ْ ةِ   .أخرئف اإلمٚم أمحد ((اْلَ

مُثٝ ريض اهلل ظْٓٚ بًد وؾٚة أبٔٓٚ صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ شدتٜ أصدٓر 

أحددى ظؼدة مدـ  ٜثٚء فدثَلث خِدقن مدـ رمودٚن شدْثؿ كقؾٔٝ يقم افثَل

ودؾْدٝ بدٚفٌَٔع فدًَٔلو وصدذ ظِٔٓدٚ  اهلجرة وهل بْٝ ث ن وظؼديـ شدْٜو

 وشٔدٕٚ ظع بـ أك ضٚفٛ ـرم اهلل وئٓفو وؿٔؾ) افًٌٚسو وٕزل ِف ؿزهٚ هق

 ؿوافٍوؾ بـ افًٌٚس ظِدٔٓ ووشٔدٕٚ ظع بـ أك ضٚفٛ وشٔدٕٚ افًٌٚسأي) 

 روقان اهلل.

(و وفددت ؿٌدؾ شٜٓـب ) افثٕٜٚٔ مـ بْٚكف صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل)( ٚ)

وظّددر افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ مددٚ يَددٚرب أي) افًٌثددٜ بًؼدد شددْغو 

افثَلثغو وكزوئٓٚ ابـ خٚفتٓٚ أبق افًٚص بدـ افربٔدع ريض اهلل ظْدفو وـدٚن 

 شٌع  شْٜ  مـ ِف ادحّرم   أبق افًٚص وبْٔفو ؾٖشِؿ   بْٔٓٚ  ؾّرق ؿد  اإلشَلم 
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هٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفُْٚح إول.  مـ اهلجرةو ؾردَّ

وزيْٛ ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ هل أـز بْٚكدف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

ِٔف وشِؿ حيٌٓدٚ ويثْدل ظِٔٓدٚ وأول مـ كزوج مْٓـو وـٚن افٌْل صذ اهلل ظ

 ريض اهلل ظْٓٚ.

كقؾٔٝ افًٔدة زيْٛ ريض اهلل ظْٓٚ بٚدديْٜ ادْقرة ِف افًْٜ افثٚمْٜ مـ 

وظّرهٚ ٕحق افثَلثغ شْٜو وؽًِتٓٚ أم ظىٜٔ إٕهٚريٜ ريض اهلل  (1)اهلجرة

ددَقهُ ظْٓددٚو وأظىٚهددٚ افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ  َْ                 و وؿددٚل)إَِزاَرهُ أي)  َح

َا)) ََ ْر
ًِ اهُ  َأْص أخرئدف افٌخدٚري و ئًددهٚ يدع  دٚ وائًِْف ؾٔف أفٍٍْٓٚأي)  ((إِي 

 و وٕزل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف ؿزهٚ وهق مّٓقم وىلزونو ومًِؿ

ي ظْفو وؿٚل))) َ إَ ؾِ  خرج ُهِّ  ِت قْ ادَ  ةَ د  ِص  ُت رْ ـَ َذ ؾَ  ،ةً امَ ََ ْس مِ  ةً أَ رِ مْ اِ  ْت إَ ـَ  اَ 

ََ  ةَ ّ  َض وَ   .أخرئف احلٚـؿ وافىزاين ((آَ ْْ ظَ  َػ ٍِّ خُيَ  نْ أَ  اهللَ ُت قْ ظَ َد ؾَ  ،ْزِ اف

ًٚ وأم ّٔد ٚمدٜو ؾٖمدٚ ظدع.. وأمٚ أوٓدهٚ.. ؾَد وفددت ريض اهلل ظْٓدٚ ظِ

افٌِقغو وأمٚ أمٚمٜ ؾَد كزوئٓدٚ شدٔدٕٚ أي) آحتَلمو  بؾَد مٚت وؿد ؿٚر

 ًٔدة ؾٚضّٜ ريض اهلل ظْٓٚ.ظع بـ أب ضٚفٛ ـرم اهلل وئٓف بًد وؾٚة اف

 

                                                 

 (.8/152)افًِّٜٔ( )ضًٌٜ دار افُتٛ  اإلصٚبٜ ِف متٔٔز افهحٚبٜإير  (1)
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ٝلـ١ ( افثٚفثٜ مـ بْٚكف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل))ٚ) (و وؿدد وفددت زق

ؿٌؾ افًٌثدٜ بد  أي) و (1)وُظّر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ثَلث وثَلثقن شْٜ

 ٌع شْقاتو وبْٔٓٚ وبغ أختٓٚ زيْٛ ٕحق افثَلث شْقات.يَٚرب ش

أشِّٝ افًٔدة رؿٜٔ حغ أشِّٝ أمٓٚ خدجيٜ بْٝ خقيِدد مٌدٚذةو 

 وبٚيًٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حغ بٚيًف افًْٚء.

ئٓٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ ظتٌٜ بـ أك هلٛو وزّوج أختٓدٚ  زوَّ

هلل كًدٚػ مدـ أخٔدف ظتٌٔدٜ بدـ أك هلدٛو ؾِد  أم ـِثقم أب ذـرهدٚ إن صدٚء ا

.. أمرمهددٚ أبقمهددٚ أبددق هلددٛ {١ انًسققد } چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ ٕزفددٝ 

بٍّٚرؿتٓ  ؾًٍدَل و  يُقٕدٚ دخدَل هبد و ؾتزوئدٝ افًدٔدة رؿٔدٜ بًدد ذفدؽ 

ًٔدٕٚ ظدث ن بدـ ظٍدٚن ريض اهلل ظْدف بُّدٜ وهدٚئرت مًدف إػ احلٌندٜ ِف ب

ٚئرو ؾَددد ورد ظْددف صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ اهلجددرة إوػو ومهددٚ أول مددـ هدد

ـ َ  ا َ أَ  ايَ ؿٚل))) ُـإِ  رٍ ُْ َ  اَم َ  ـ َ  رَ اَج َهـ ـْ َمـ ُل و  َٕ ـظَ  ؿَ ْٔ اهِ رَ ْ ـإِ وَ  طٍ قْ ُفـ َد ًْ ـ اَم ِٓ ْٔ َِ  ةُ َل افه 

  .أخرئف احلٚـؿ(( مُ َل افس  وَ 

 زوئٓٚ ظث ن بـ  ظْد  اهلل كًٚػ  ظِٔٓٚ روقان  رؿٜٔ  وكقؾٔٝ افًٔدة

                                                 

 .(11/33)اهلدى وافرصٚد)ضًٌٜ دار افُتٛ افًِّٜٔ(  إير شٌؾ (1)
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ٍٚن ريض اهلل ظْف بٚدديْٜ ادْقرة يقم ؿددوم أهدؾ بددر إػ ادديْدٜ ادْدقرة ِف ظ

افًْٜ افثٕٜٚٔ مـ اهلجرةو وؿد وفدت ريض اهلل ظْٓٚ فًٔدٕٚ ظدث ن بدـ ظٍدٚن 

داهللو ؾُٚن يُْك بفو ؾِد  بِدغ افًدْتغو ريض اهلل ظْف بٚحلٌنٜ وفدًا أش ه ظٌ

  (1)وؿٔؾ) شٝ شْقات.. مرض ومٚتو و  كِد ؽره.

ّ  أّ( افرابًٜ مـ بْٚكف صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل))ٚ) (و شد هٚ نًجـٛ

رشقل اهلل صدذ اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ )أم ـِثدقم(و و  يًدرف هلدٚ اشدؿ 

 حددثْلمًتدرـفو ؾَدٚل)  ؽرهو وإٕ  كًرف بُْٔتٓٚ: فُـ أخرج احلٚـؿ ِف

 مهدًٛ ثْدٚ احلدرك إشدحٚق بـ إبراهٔؿ ثْٚ بٚفقيف بـ أمحد بـ ىلّد بُر أبق

 و ظِٔدف اهلل صدذ اهلل رشقل بْٝ ـِثقم أم اشؿ و)) ؿٚل افزبري اهلل ظٌد بـ

 (.أمٜٔ شِؿ

 أم ـِثقم أـز مـ أختٓٚ ؾٚضّٜ ريض اهلل ظْٓ .أي) وهل 

مًٓـو وؿد كزوئٓٚ ظتٌٜٔ بـ  أشِّٝ حغ أشِّٝ أخقا ٚ وبٚيًٝ 

ّٔدٜ  أك هلٛ وؾٚرؿٓٚ و  يدخؾ هبدٚ ـد  كَددمو وددٚ كقؾٔدٝ أختٓدٚ افًدٔدة رؿ

 ثَلث  ريض اهلل ظْٓٚ كزوئٓٚ شٔدٕٚ ظث ن ريض اهلل ظْف ِف ربٔع إول شْٜ

 

                                                 

 .(11/34)اهلدى وافرصٚد  إير شٌؾ (1)
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وـٚن  (1)كِد ففوهلجرةو ودخؾ هبٚ ِف مجٚدى أخرة مـ ٍٕس افًْٜو و  مـ ا

زوائٓٚ بًٔدٕٚ ظث ن ريض اهلل ظْف بقحل مـ اهللو ؾًـ أك هريدرة ريض اهلل 

ـؾَ  ُؾ ْيـْزِ جِ  اِن َتـأَ )ظْف ظـ رشدقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ؿدٚل))  اهللَ ن  إِ  اَل ََ

ٔ ة َصَداِق  ِمْثؾِ  َذ ظَ  مَ قْ ثُ ِْ ـَ  أم   نَ اَم ثْ ظُ  َج وِّ زَ تُ  نْ أَ  كَ رُ مُ ْٖ يَ   ((ُصـْحَبتِٓا ؾِ ْثـمِ  َذ َظـوَ  ُرَؿ

 .أخرئف ابـ ظًٚـر

كقؾٔٝ افًٔدة أم ـِثدقم ريض اهلل ظْٓدٚ ظْدد زوئدف ظدث ن بدـ ظٍدٚن 

ريض اهلل ظْف ِف صًٌٚن شْٜ كًع مدـ اهلجدرةو وـٕٚدٝ أم ظىٔدٜ إٕهدٚريٜ 

دِتٓٚ ِف ًٕدقة مدـ إ ًّ ٕهدٚر وئِدس رشدقل اهلل ريض اهلل ظْٓٚ هل افتل ؽ

ظدع بدـ أك ضٚفدٛ  ٚوٕزل ِف حٍر ٚ شدٔدٕ وصذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ ؿزهٚ

 وشٔدٕٚ افٍوؾ بـ افًٌٚس وشٔدٕٚ أشٚمٜ بـ زيد ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ.

( بْددٝ ٚنــٌ أٚال ٙ صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ َــٔ ضــٝدتٓا خد ــ١     ) 

زى بـ ؿيص افَرصٜٔ ) ًُ  (. عٓٗازعٞ اهللخقيِد بـ أشد بـ ظٌد اف

) ؾٚضّٜ بْٝ زا،ددة بدـ إصدؿ بدـ رواحدٜ بدـ حجدر بدـ ظٌدد وأمٓا

ْٔص بـ ظٚمر بـ فٗي بـ ؽٚفٛ. ًَ  َم

                                                 

 .(8/461)اإلصٚبٜ إير  (1)
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ًٚو أي) مٚ يَٚرب شْٜ  ؿٌؾ  68ُوفِدت ؿٌؾ ظٚم افٍٔؾ بخًّٜ ظؼ ظٚم

 اهلجرة.

ـٕٚٝ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٌؾ افًٌثٜ كدظك بٚفىٚهرةو وهل أول مـ أشدِؿ 

 بٚكٍٚق أهؾ افًر وافسائؿو و  يتَدمٓٚ رئؾ وٓ امرأة.

شدْٜو  وظؼونكزوئٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظّره مخس 

َـّ مْف بخّس ظؼة شْٜو ؾَد بٌِٝ إٓذاك إربًغو و  يتدزوج  وـٕٚٝ أش

  ظِٔف وشِؿ ؽرهٚ ِف حٔٚ ٚ.رشقل اهلل صذ اهلل

ـٕٚٝ أحٛ افًْٚء إفٔف بَل ظذ ذـرهٚ و  يًْٓٚ صذ اهلل ظِٔف 

ـْ وشِؿو حتك ؽٚرت افًٔدة ظٚ،نٜ ريض اهلل ظْٓٚ مْٓٚو ؾًْٓٚ أي)   َظ

 َٜ ٚاهلل  َريِضَ  َظِٚ،َن َٓ ْٝ  َظْْ ـْ  َأَحدٍ  َظَذ  ِؽْرُت  َمٚ)))َؿَٚف   ِم
ِ
ٚء ًَ
ِلِّ  ِٕ اهلل  َصذَّ  افٌَّْ

 ْٔ َِ َِّؿَ ِف َظ َٜ  َظَذ  ِؽْرُت  َمٚ َوَش ٚ َوَمٚ َخِدجَي َٓ ـْ  وَرَأْيُت
ُِ ٚنَ  َوَف ِل   ـَ ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ثِرُ  َوَش ُْ َرَهٚ ُي ـْ َ   وِذ ٚةَ  َذَبَ   َوُربَّ ٚ ُثؿَّ  افنَّ َٓ ًُ ىِّ ََ ٚ ُثؿَّ  َأْظَوٚءً  ُي َٓ ُث ًَ ٌْ  َصَداِ،ِؼ  ِِف  َي

 َٜ َ   وَخِدجَي ُٝ  َؾُربَّ ِْ َّٕفُ  )فُ فَ  ُؿ َٖ ْ  ـَ ـْ  َ  ُُ َٔٚ ِِف  َي ْٕ َّٓ  اْمَرَأةٌ  افد 
ُٜ  إِ قُل  وَخِدجَي َُ َٔ َا)))َؾ  َ  إِ

َْٕت  ا َْٕت  ـَ ا ـَ انَ  َو ـَ ا ِل  َو َٓ ٚنَ )و وِف روايٜ دًِؿ))أخرئف افٌخٚري ((َوَفٌد  ِمْْ ـَ  َو

ِْٔف  اهلل   َصذَّ   اهلل  َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ ٚةَ   َذَبَ    إَِذا  َوَش َٔ  افنَّ قُل َؾ ُِقا)))َُ ا َأْرِش   إَِػ  هِبَ
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ْٝ  ((َخِدجَيةَ  َأْصِدَؿاءِ  ٌُْتفُ  )َؿَٚف َْٖؽَو ُٝ  َيْقًمٚ َؾ ِْ َُ َٜ  )َؾ َٚل  ؟َخِدجَي ََ اهلل  َرُشقُل  َؾ

ِْٔف  َصذَّ  َِ َِّؿَ اهلل َظ ا ُرِزْؿُت  َؿْد  نِّ إِ )))َوَش َٓ  .((ُحب 

ـْ و َٜ  َظ ْٝ  ريض اهلل ظْٓٚ َظِٚ،َن ٚنَ  )َؿَٚف ِل   ـَ ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  إَِذا َوَشد

رَ  ـَ َٜ  َذ ٚ َأْثَْك َخِدجَي َٓ ْٔ َِ ـَ  َظ ًَ َْٖح ْٝ  وافثََّْٚءَ  َؾ ْرُت  )َؿَٚف ٌِ ُٝ  وًٚ َيْقم َؾ ِْ َُ َثرَ  َمٚ )َؾ ـْ  َمٚ َأ

ُرَهٚ ـُ ْدِق  مَحَْراءَ  َكْذ ا هِبَٚ َوَئؾَّ  َظزَّ اهلل  َأْبَدَفَؽ  َؿدْ  افنِّ ٚ َخْرً َٓ  َأْ َدَفِْل َما)))َؿَٚل  ِمْْ

ا اً َخْر  َوَجؾ   َظز  اهلل  َٓ رَ  إِذْ  ِّب  آَمَْْت  َؿْد  ،ِمْْ ٍَ َؿْتِْل ،افْ اُس  ِّب  ـَ َ ِْل إِذْ  َوَصـد  ـذ   ـَ

ـا َوَواَشْتِْل ،افْ اُس   إِذْ  َوَفـَدَها َوَجـؾ   َظـز   اهللُ َوَرَزَؿِْـل ،اُس افْ ـ َحَرَمِْـل إِذْ   اَِمهِلَ

دَ  َحَرَمِْل َٓ  . أخرئف اإلمٚم أمحد(( افَِّْساءِ  َأْو

وؿد ٕٚفٝ افًٔدة خدجيٜ ريض اهلل ظْٓٚ ادركٌٜ افًٚفٜٔو وخهٝ 

ـْ بٚفًَلم مـ افًَلم كًٚػ ِف ظَلهو ؾ  َأَكك)َؿَٚل  َظْْفُ اهلل  َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأِك  ًَ

ِلَّ  يُؾ ِئْزِ  ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ َٚل  َوَش ََ ُٜ  َهِذهِ اهلل  َرُشقَل  َيٚ)))َؾ ْٝ  َؿدْ  َخِدجَي  َأَك

ٚ َٓ ًَ ٚءٌ  َم َٕ ٚمٌ  َأوْ  إَِدامٌ  ؾِٔفِ  إِ ًَ اٌب  َأوْ  َض ٚ َؾْٚؿَرأْ  َأَكْتَؽ  ِهَل  َؾَِ٘ذا َذَ َٓ ْٔ َِ ََلمَ  َظ ًَّ ـْ  اف  ِم

َٚ َهٚ َوِمِّْل َرهبِّ ْ ٍٝ  َوَبؼِّ ْٔ ٌَ ِٜ  ِِف  بِ ـْ  اجْلََّْ ٍٛ  ِم َٛ  َٓ  َؿَه َٓ  ؾِٔفِ  َصَخ َٛ  َو َه َٕ ))

 .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ وأمحد

ؾِ  أخزهٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفٌنٚرة افتل ئدٚء هبدٚ ئزيدؾ 

 ظِٔف افًَلم.. ؿٚفدٝ))اهلل هدق افًدَلم ومْدف افًدَلم وظدذ ئزيدؾ افًدَلم

 .افًْٚ،ل وافٍِظ فف وافىزاينأخرئف ( وبرـٚكف اهلل ورمحٜ افًَلم وظِٔؽ
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 .إٓ إ راهٔؿ، ؾّـ مارية افَبىٔة

  افؼح     

وإيروا إػ أدب هذه افىٚهرة وذوؿٓٚ وـ ل ظَِٓٚ حْٔ  ؿٚفدٝ))اهلل 

هق افًَلم(و و  كَؾ))ظذ اهلل افًَلم(: ٕن اهلل كًدٚػ ٓ يدرد ظِٔدف افًدَلم 

ًٚ ـ  يرد ظذ ادخِقؿغ: وٕن )افًَلم( اشدؿ  مدـ أشد ،ف كًدٚػو وهدق أيود

ظذ اهلل كًٚػو ؾجًِٝ مُدٚن   دظٚء بٚفًَلمٜو وـَلمهٚ ٓ يهِ  أن يرد هب

رد افًَلم.. افثْٚء ظِٔفو وهذا إن دل ظذ رء ؾٕ٘  يددل ظدذ وؾدقر ظَِٓدٚ 

قُفــقا َٓ وـدد ل مًرؾتٓددٚ برهبددٚو وؿددد ؿددٚل افٌْددل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ))) َُ  َت

َلمُ  َلمُ  ُهقَ  اهلل َ َؾِ٘ن   اهلل ِ َظَذ  افس    .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( افس 

ثؿ ٕجدهٚ ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ ؽٚيرت بغ مٚ ئِؼ بٚهلل ومدٚ ئِدؼ 

 (.وبرـٚكف اهلل ورمحٜ افًَلم وظِٔؽوظذ ئزيؾ افًَلم  بٌرهو ؾَٚفٝ))
 

ـٕٚٝ وؾٚ ٚ ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ ؿٌدؾ اهلجدرة بدثَلث شدْغ ظدذ 

حٔ و فًؼ خِقن مـ رموٚنو وـٚن ظّرهٚ إٓذاك مخس وشتغ شْٜو افه

ودؾْٝ بٚحلجقنو وٕزل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف ؿزهدٚو و  كُدـ 

 ُذظٝ افهَلة ظذ اجلْٚ،ز حْٔ ٍذ.

إال إبــساِٖٝ  فُــٔ َازٜــ١  وـددٚن مجٔددع أوٓده مْٓددٚ ريض اهلل ظْٓددٚو )

 ادَقؿُس إػ رشقل اهلل صذ  –ٜٔ مٚريٜ افٌَىأي)  -(و وؿد أهداهٚ ايكبط١ٝ
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 وتقدم صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ تسع ٕسقة وهـ: افسٔدة ظائنة

  افؼح     

اهلل ظِٔف وشِؿ مع أختٓٚ شريـو ؾٚحتٍظ رشقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

 هبٚو ووهٛ شريـ حلًٚن بـ ثٚبٝ.

 ؿ إبراهٔؿ.وفدت مٚريٜ ريض اهلل ظْٓٚ فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِ

ومُثٝ بًد وؾٚة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مخس شْقاتو وكقؾٔدٝ 

هد(و وصذ ظِٔٓٚ شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىدٚب ريض 16شْٜ شتٜ ظؼ فِٓجرة )

 اهلل ظْفو ودؾْٓٚ بٚفٌَٔع.

ــ٠ٛ   )  ــًِ عـــٔ تطـــع ْطـ ــ٢ً اهلل عًٝـــ٘ ٚضـ ــٝد٠   (1)ٚتـــٛيف صـ ٖٚـــٔ: ايطـ

و  يتدزوج رشدقل اهلل  و( بْٝ شٔدٕٚ أك بُر افهديؼ ريض اهلل ظْٓ عا٥ػ١

صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ بُدرًا ؽرهدٚو وؿدد كزوئٓدٚ وظّرهدٚ شدٝ شدْقاتو 

وؿٔؾ) شٌع شْقاتو وـٚن زوائف هبٚ ِف مُٜ ادُرمٜو ودخدؾ هبدٚ وظّرهدٚ 

 اهلجدرة مـ اثْتغ شْٜ )وؿٔؾ وهٚئر شْٜ )ؿٔؾكًع شْقات بٚدديْٜ ادْقرةو 

َئِْلكَ )و ؾًْٓٚ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ)) صقال ِف ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشقُل  َزوَّ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ِّٝ  َوَش
ًِ ٚ ِك  َوَبَْك ِشِْغَ  فِ َٕ ُٝ  َوَأ عِ  بِْْ ًْ

و وِف أخرئف افٌخدٚري مًدِؿ ((ِشِْغَ  كِ

َئِْل)روايٜ)) ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َكَزوَّ َِ َِّؿَ اهلل َظ ٚ َوَش َٕ ُٜ  َوَأ ِّٝ  اْبَْ َٜ  ِشِْغَ  ِش َُّ َّ   بِ

                                                 

ادبغ دم شرة أمٓات  افْقرب٘شٓٚب ِف ـتٚك ادًّك )ظِٔٓـ روقان اهلل  ـوؿد كُِّٝ ظْٓ (1)

 .(ادٗمْغ
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  افؼح     

َٜ  ُمَتَق َّ  ٚ ِك  َوَدَخَؾ  َخِدجَي َٕ ُٜ  َوَأ عِ  اْبَْ ًْ
ِٜ  ِشِْغَ  كِ و وِف أخرئدف اإلمدٚم أمحدد ((بِْٚدَِديَْ

ًٚ ؿٚفدٝ))) َئِْلروايٜ أخرى فإلمٚم أمحد أيو ْٔدِف اهلل َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َكَزوَّ َِ  َظ

َِّؿَ  َٜ  ُمَتَق َّ  َوَش ٌَْؾ  َخِدجَي ِٜ  إَِػ  خَمَْرِئفِ  َؿ دََْتْغِ  اْدَِديَْ ًَ دٚ َثدََلٍث  َأوْ  بِ َٕ ُٝ  َوَأ ٌْعِ  بِْْد  َشد

َِ َّ  ِشِْغَ  َٜ  َؿِدْمَْٚ َؾ دَقةٌ  َئدَٚءْكِْل اْدَِديَْد ًْ
دٚ ِٕ َٕ ُٛ  َوَأ د ًَ ٍٜ  ِِف  َأْف دٚ ُأْرُئقَحد َٕ ٌٜ  َوَأ د َّ َّّ  جُمَ

ـَ  ٌْ ِْلؾَ  ِك  َؾَذَه َٕ ْٖ َّٔ َِْْل َٓ ًْ ِْٔف  َصذَّ  اهللَّ َرُشقَل  ِك  َأَكْغَ  ُثؿَّ  َوَصَْ َِ َِّؿَ اهلل َظ ٌََْك َوَش  َؾ

ٚ ِك  َٕ ُٝ  َوَأ عِ  بِْْ ًْ
وأم افًٔدة ظٚ،نٜ ريض اهلل ظْٓٚ هدل) أم رومدٚن ((.ِشِْغَ  كِ

بْٝ ظٚمر بـ ظقيّر افُْٕٜٚٔو افهحٚبٜٔ اجلِِٔدٜ افتدل ؿدٚل ؾٔٓدٚ رشدقل اهلل 

  رَ يُ ْْ يَ  نْ أَ  هُ رَس   ـْ مَ )وشِؿ)) ظِٔف صذ اهلل
 َػ إِ  رْ يُ ْْ َٔ ِْ ؾَ  ْغِ ًِ افْ  رِ قْ احُل  ـَ مِ  ةٍ أَ رَ امْ  ػإِ

 .وابـ شًد وأخرئف أبق ًٕٔؿ(( انمَ وْ رُ  مِّ أُ 

ٚ مددـ ظِدد ء وؾَٓددٚء وـٕٚددٝ افًددٔدة ظٚ،نددٜ ريض اهلل ظْٓددٚ وأروددٚه

 روقان اهلل. افهحٚبٜو ظِٔٓؿ

ظِٔف وشِؿ وظّرهدٚ ثد ن ظؼدة شدْٜو كقِف ظْٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل 

 ومخًدغ ثد نفِٜٔ افثَلثٚء فًدٌع ظؼدة مودٝ مدـ رمودٚن  وـٕٚٝ وؾٚ ٚ

شدْٜ  وؿٔدؾ) ورواه ابـ أك خٔثّٜ ظدـ ظْٔٔدٜ وئدزم بدف ادددا،ْلـ   هد(58)

ْل ظدـ شدٍٔٚن بدـ ظْٔٔدٜ ظدـ ،ذـدره ادددا هد(57شٌع ومخًغ مـ اهلجرة )

 ظّرهٚو وصذ   مـ  وافًتغ افًٚدشٜ   ِف وهل و أبٔف  ظـ  ظروة  بـ  هنٚم
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 ، ...............................................................وحٍهة

  افؼح     

ظِٔٓٚ افهحٚك اجلِٔؾ أبق هريرة ريض اهلل ظْفو وؿٔدؾ) شدًٔد بدـ زيددو ثدؿ 

ئريدٍد ُصًٔٝ ئْٚز ٚ ِف افِٔؾ إػ افٌَٔع حتٝ إٔقار ادنٚظؾ ادهدْقظٜ مدـ 

مٌّقس ِف افزيٝو وـٚن افْٚس وراء اجلْٚزة بٚـغو ؾِؿ ُكدَر فِٔدٜ ِف ادديْدٜ 

ًٚ مـ كِؽ افِِٜٔ.   أـثر ٕٚش

( افثٕٚٔددٜ مددـ ًٕددٚ،ف افددَلب كددقِف ظددْٓـ صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ هددل ٚ)

وهل أخٝ ظٌد اهلل  ( بْٝ شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْٓ وحيضـ١ )

 .بـ ظّر ٕبٔف وأمف

 .زيْٛ بْٝ ميًقن بـ حٌٔٛ بـ وهٛ بـ حذاؾٜ بـ مج  )وأمٓ 

ـٕٚددٝ متزوئددٜ مددـ افهددحٚك اجلِٔددؾ خْددٔس بددـ ؿددٔس افًددّٓل 

 افَررو وـٚن ؿد أصٔٛ ِف ؽزوة ُأحدو ومٚت مـ كِؽ اإلصٚبٜو وؿد 

ِّػ افًٔدة حٍهٜ أرمِٜ وهدل صدٌرة ِف افًدـو ؾَدد ـٕٚدٝ ٓ كتجدٚوز  خ

زن شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىٚب ريض افثٚمْٜ ظؼة مـ افًّر حغ وؾٚكفو وؿد ح

يؼ  و ثؿ ظذ شٔدٕٚ ظث ن  اهلل ظْف فسّمؾ  ابْتفو وظروٓٚ ظذ شٔدٕٚ افهدِّ

 صدًٌٚن شدْٜ ِفو ثؿ كزوئٓٚ رشدقل اهلل صدذ افدف ظِٔدف وشدِؿ  بـ ظٍٚن

 مـ اهلجرة. ثَلث
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 ، ................................................................وشقدة

  افؼح     

شددْٜ أحدددى وأربًددغ مددـ  مجددٚدى إوػ كقؾٔددٝ ريض اهلل ظْٓددٚ ِف

مخدس هدد(و وؿٔدؾ) 47هد(و وؿٔؾ) شدٌع وأربًدغ مدـ اهلجدرة )41اهلجرة )

شدٌع وظؼديـ هدد(و وؿٔدؾ) 37و وؿٔدؾ) شدًٌٜ وثَلثدغ )هدد(45وأربًغ )

 (1).هد(27)

 ودؾْٝ ِف افٌَٔع ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ. 

كددقِف ظددْٓـ صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ هددل  ٚ،ف افددَلب( افثٚفثددٜ مددـ ًٕددٚ)

َٜ بـ ؿٔس بـ ظٌد صّس بـ ظٌدد ود بدـ ٕكد بدـ ضـٛ ٠ شٔدكْٚ ) ًَ ( بْٝ َزْم

 بـ ظٚمر بـ فٗي بـ ؽٚفٛ بـ ؾٓر. ؾًْ حِ مٚفؽ بـ 

وأمٓٚ) افنّقس بْدٝ ؿدٔس بدـ زيدد بدـ ظّدر.. مدـ بْدل ظددي بدـ 

 افْجٚر أخقافف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ٚ متزوئٜ مـ ابدـ ظّٓدٚ )افًدُران بدـ ظّدرو(و ـٕٚٝ ريض اهلل ظْٓ

 وؿد أشِؿ بًد مٚ أشِّٝ هل ريض اهلل ظْٓ .

وؿد ٓؿٝ مع زوئٓٚ مـ ؿريش إٔقاع إذىو وفُْٓ  حتَّل وصزاو 

وؿد هدٚئرت إػ احلٌندٜ مدع زوئتٓدٚ وأخٔٓدٚ مٚفدؽ وث ٕٔدٜ ٍٕدر مدـ بْدل 

ًٚ  ؿقمٓٚو وؿد كقِف زوئٓٚ بًد رئقظٓ  مـ احلٌنٜو وؿٔؾ) ِف  احلٌنٜو كٚرـ

                                                 

 .(8/86) )ضًٌٜ دار صٚدر( بـ شًدافىٌَٚت ٓإير  (1)
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 ة، ................................................................صٍٔو

  افؼح     

 ِفهلٚ مخًٜ صٌٜٔ صٌٚرو ؾخىٌٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وكزوئٓدٚ 

و وبَٔٝ مًف زوئٜ وحٔدة   يتدزوج ظِٔٓدٚ ؽرهدٚ دددة افٌْقة مـ ظؼ شْٜ

 ثَلث شْقات.

و وـٕٚدٝ  ريض اهلل ظْٓٚ ِف خَلؾٜ شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىدٚب كقؾٔٝ 

هدد(و وؿٔدؾ) مخدس ومخًدغ 54وؾٚ ٚ ِف شدْٜ أربدع ومخًدغ مدـ اهلجدرة )

 هد(.55)

كدقِف ظدْٓـ صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل  ( افرابًٜ مدـ ًٕدٚ،ف افدَلبٚ)

( بْٝ حٔل بدـ أخىدٛ مدـ بْدل افْودرو ويًدقد ًٕدٌٓٚ إػ صي١ٝشٔدكْٚ )

 ِٔف افًَلم.شٔدٕٚ يًَقب ظ

ة بْٝ  قْ َش وأمٓٚ) َبرَّ  ل.أَّ

ـٕٚٝ ؿد كزوئٝ ؿٌؾ إشَلمٓٚ مدركغو ؾدٚدرة إوػ مدـ )شدَّلم بدـ 

ِْٔؼ(و ََ ْٔدِؼ )ـْٕٜٚ بـ افربٔدع بدـ أك ثؿ كزوئٝ مـ  (1) منُؿ بـ أك احُل ََ ( احُل

 .صٚحٛ حهـ )افَّقص(

 خٔزو وـٕٚٝ ِف حقايل  ؽزوة شٌٚيٚ   وّـ  صٍٜٔ افًٔدة   ُأخذت 

                                                 

وبًوٓؿ يوٌىف بٍت  احلٚء  در افديـ افًْٔل احلٍْل، هُذا وٌىف صٚحٛ )ظّدة افَٚري(  (1)

ِٔؼ(. َِ  )َأِك احْلَ
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 ، ...............................................................ومّٔقٕة

  افؼح     

افًددٚبًٜ ظؼددة مددـ ظّرهددٚو ؾٖظتَٓددٚ رشددقل اهلل صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ 

وكزوئٓددٚ بًددد إشددَلمٓٚ فددٔحٍظ هلددٚ مُٕٚتٓددٚ حٔددٞ ـٕٚددٝ شددٔدة ؿقمٓددٚو 

ًٚ فَقمٓٚ ِف افدخقل إػ ا إلشَلمو وـٚن ذفؽ شدْٜ وفُٔقن ذفؽ إمر مرؽٌ

 .مـ اهلجرة شٌع

كقؾٔددٝ ريض اهلل ظْٓددٚ وأروددٚهٚ ِف حددقايل شددْٜ مخًددغ مددـ اهلجددرة 

ودؾْدٝ ِف افٌَٔدع إػ ئٕٚدٛ  هدد(و52ثْدغ ومخًدغ )وؿٔؾ شدْٜ ا هد(و51)

 أمٓٚت ادٗمْغ ريض اهلل ظْٓـ أمجًغ.

كْٚ كقِف ظْٓـ صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل شدٔد ( اخلٚمًٜ مـ ًٕٚ،ف افَلبٚ)

ة( بْٝ احلٚرث بـ َحْزن بدـ بحدر َُْٝٛـ١ ) (و افًٚمرّيٜ اهلَلفٜٔ واشّٓٚ )َبرَّ

بـ اهلرم بـ رويٌٜ بـ ظٌد اهلل بـ هَلل بـ ظٚمر ابـ صًهًٜ بـ مًٚويٜ بـ 

 و بدـ ميدبُر بـ هقازن بـ مْهقر بـ ظُرمٜ بـ حٍهٜ بـ ؿٔس ظَٔلن 

ؽدّراءو وهدل مّٔقٕدٜ وؿد ش هٚ رشقل اهلل )مّٔقٕٜ(: ٕٕف كزوئدف بّْٚشدٌٜ 

ًٚ مع أصحٚبف ٕول مرة.  مْٚشٌٜ دخقل مُٜ ادُرمٜ حٚئ

وأمٓٚ هل) هْد بْٝ ظدقف بدـ زهدر بدـ احلدٚرثو وافتدل ؿٔدؾ ؾٔٓدٚ 

اهلل  )أـددرم ظجددقٍز  ِف إرض أصددٓٚرًا(و ؾٖصددٓٚرهٚ هددؿ) رشددقل اهلل صددذ

 وئًٍر ظٌدادىِٛو أبْٚء   افهديؼ و ومحزة وافًٌٚس ظِٔف وشِؿو وأبقبُر 
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  افؼح     

 وظع أبْٚء أك ضٚفٛ ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ.

وصََٔتٓٚ )أم افٍوؾ( ُفٌٚبٜ افُدزى بْدٝ احلدٚرث زوج افًٌدٚس بدـ 

ظٌدادىِٛو وأم ابْتفو وأول امرأة آمْدٝ بًدد افًدٔدة خدجيدٜ بْدٝ خقيِدد 

 ريض اهلل ظْٓٚ.

فٌٚبدٜ افهدٌرى بْدٝ احلدٚرث زوج افقفٔدد بدـ ادٌدرة وـذفؽ أختٓٚ 

 .هل أم خٚفد بـ افقفٔدو وادخزومل

ـٕٚٝ افًٔدة مّٔقٕٜ ريض هلل ظْٓٚ متزوئٜ مـ أك ُرهؿ بـ ظٌد 

افًزى افًٚمري.. ؾ ت ظْٓٚ وهل ِف افًٚدشٜ وافًؼيـ مـ ظّرهٚو ودٚ 

ًٚ.. ظروٝ افًٔدة  دخؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إػ مُٜ ؾٚحت

مّٔقٕٜ ًٍٕٓٚ ظِٔفو حٔٞ أخزت أختٓٚ أم افٍوؾ برؽٌتٓٚ بٚفزواج مْف 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ؾَٚمٝ أم افٍوؾ ب٘خٌٚر زوئٓٚ افًٌٚس بـ ظٌد 

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ؾْزل ؿقفف و وافذي بدوره أخز رشقل اهللادىِٛ

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ كًٚػ) 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

 ېئ     ېئ    ۆئۈئ  ۈئ        ۆئ      ۇئ             ۇئ             وئ      وئ    ەئ
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  افؼح     

 شْٜصذ اهلل ظِٔف وشِؿ و ؾتزوئٓٚ رشقل اهلل {١١األحساب  } چېئ

 .افَوٚء ظّرة ِف مـ اهلجرة شٌع

هدد(و 63شْٜ ثَلث وشدتغ )كقؾٔٝ افًٔدة مّٔقٕٜ ريض اهلل ظْٓٚ ِف 

هدد(و 51إحدى ومخًغ فِٓجدرة )وؿٔؾ) هد(و 66وؿٔؾ) شْٜ شٝ وشتغ )

وؿد صذ ظِٔٓٚ ابـ أختٓٚ ظٌدداهلل بدـ افًٌدٚس  وهل ِف افث ٕغ مـ ظّرهٚو

ُدٚن افدذي أوصدٝ بدف وهدق )َهف(و وـدٚن هدذا ادُدٚن و ودؾْٝ ِف اد

 افذي صٓد زوائٓٚ برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

كدقِف ظدْٓـ رشدقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف  ( افًٚدشٜ مـ ًٕٚ،ف افدَلبٚ)

 .بـ أمٜٔ بـ حربصخر ( بْٝ أك شٍٔٚن ز١ًَوشِؿ هل شٔدكْٚ )

 . بـ ظٍٚن صٍٜٔ بْٝ أك افًٚص ظّٜ ظث ن أمٓٚ)

ـٕٚٝ ريض اهلل ظْٓٚ متزوئٜ مـ ظٌٔد اهلل بـ ئحش إشديو وهدق 

 أخق أم ادٗمْغ زيْٛ بْٝ ئحش أب ذـرهٚ إن صٚء اهلل كًٚػ.

أشِّٝ افًٔدة رمِٜ مع زوئٓٚو وكًروٚ فألذى وافيِؿ ِف مُدٜ ادُرمدٜو 

ؾخرئٚ إػ احلٌنٜ وِف احلٌنٜ ووًٝ ضٍِتٓٚ حٌٌٔدٜو وهْدٚك صدٚر اشدّٓٚ 

 )أم حٌٌٜٔ(.
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زوئٓددٚ ظٌٔددد اهلل ظددـ اإلشددَلم وحلددؼ بٚفْكددإٜٔ  دَّ ركددوِف احلٌنددٜ ا

وافًٔٚذ بٚهللو وحٚول أن يدردَّ زوئتدف أم حٌٌٔدٜ ظدـ اإلشدَلمو وفُْٓدٚ أبدٝ 

 ؾ ت ظذ افْكإٜٔ وافًٔٚذ بٚهلل. وصزتو وؿتِٝ اخلّر زوئٓٚ ظٌٔد اهلل

حددغ ووبَٔددٝ وحٔدددة ِف افٌربددٜ مٌَِددٜ بٚبٚهددٚ ظددذ ًٍٕددٓٚ وابْتٓددٚو 

ٖرشدؾ ذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف زوائٓٚو ؾإَوٝ ظد ٚ.. أرشؾ رشقل اهلل ص

هلٚ ادِؽ افْجٚر خٚدمتف فتْير مـ كقـؾ ظـ ًٍٕدٓٚ فٔزوئٓدٚ مدـ رشدقل 

ظدث ن فد بـ شًٔد بـ افًٚصو وؿٔدؾ) اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ؾقـِٝ خٚ

وبذفؽ إَٔذهٚ رشقُل  شٌع شْٜ هبٚ وبْك وشٝ شْٜ .. ؾزّوئٓٚ  بـ ظٍٚن

ُربدٜ افتدل ـٕٚدٝ اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مدـ وحندٜ افقحددة وافٌربدٜ واف

ظٚدت مع ادًدِّغ مدـ احلٌندٜ إػ رشدقل اهلل صدذ اهلل  ؾٔٓٚو وبًد خٔز..

 ظِٔف وشِؿ.

ظْٓٚ بٚدديْٜ ادْقرة ودؾْٝ بٚفٌَٔعو وـٚن ذفؽ شدْٜ  كقؾٔٝ ريض اهلل

 هد(.44أربع وأربًغ مـ اهلجرة )
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  افؼح     

كقِف ظدْٓـ صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل)  ( افًٚبًٜ مـ ًٕٚ،ف افَلبٚ) 

أمٜٔ بـ ادٌرة بـ ظٌداهلل افَرر ادخزوملو وكُْك ( بْٝ أك ٖٓـد شٔدكْٚ )

 بد)دٖم شِّٜ(.

بـ مٚفؽ بـ خزيّٜ بـ ظَِّدٜ بدـ وأمٓٚ) ظٚكُٜ بْٝ ظٚمر بـ ربًٜٔ 

 )افُْٕٜٚٔ(. ؾراس

ـٕٚٝ متزوئٜ مـ افهحٚك اجلِٔؾ )أك شِّٜ( ظٌداهلل بـ إشد بدـ 

ةو وهلددذا ُفَددٛ هددَلل بددـ خمددزومو وؿددد هددٚئر إػ احلٌنددٜ وإػ ادديْددٜ ادْددقر

ة بْدٝ  بهٚحٛ اهلجركغو وهق ابـ ظّٜ افرشقل صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ )َبدرَّ

ًٚو ؾَدد وظٌد ادىِٛ(و  ًٚ فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشدِؿ بٚفرودٚظٜ أيود ـٚن أخ

 أروًتٓ  )ثقيٌٜ( مقٓة أك هلٛ.

كقِف زوئٓٚ أبق شِّٜ مـ أثر ئرح ؿد أصٚبف ِف ؽزوة ُأحدو ؾخىٌٓدٚ 

  .صقال ِف أربع شْٜهلل ظِٔف وشِؿ وكزوئٓٚ رشقل اهلل صذ ا

 هدد(و61شْٜ شدتغ ) صٓر رموٚن أو صقال كقؾٔٝ ريض اهلل ظْٓٚ ِف

هدد(و وؿدد صدذ ظِٔٓدٚ شدٔدٕٚ أبدق 59شْٜ كًع ومخًغ مـ اهلجرة )وؿٔؾ) 

ودخدؾ ؿزهدٚ ظّدر  و ودؾْٝ ِف افٌَٔدعو شًٔد بـ زيدو وؿٔؾ) هريرة 

 ظٌد اهلل بـ أك أمٜٔ وظٌد اهلل بـ وهٛ بـ وشِّٜ ابْٚ أك شِّٜ وظٌد اهلل بـ
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  افؼح     

 و وـٕٚٝ آخر مـ مٚت مـ أمٓٚت ادٗمْغ ريض اهلل ظْٓـ أمجًغ.زمًٜ

كدقِف ظدْٓـ صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل)  ( افثٚمْٜ مـ ًٕدٚ،ف افدَلبٚ)

بـ يًّر بـ صٌرة بدـ مدرة بدـ ـثدر  ( بْٝ ئحش بـ ر،ٚبشٜٓـب ٔدكْٚ )ش

إشديٜ افَرصٜٔ حٍٔددة ظٌددادىِٛ  بـ ؽْؿ بـ دودان ابـ أشد بـ خزيّٜ

 بـ هٚصؿ.

 أمٓٚ هل) أمّٜٔ بْٝ ظٌدادىِٛ ظّٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ة(و ؾِد   ـٚن اشّٓٚ ؿٌؾ زوائٓٚ مـ افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ )َبدرَّ

هٚ )زيْٛ(و وـٚن ؿد كزوئٓٚ  كزوئٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.. ش َّ

م افؼُع افتٌْلو  ه افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿو ثؿ حرَّ زيد بـ حٚرثٜ افذي كٌَّْٚ

.. ئٚء إمر فٌْٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفزواج مْٓٚو وبًد أن ضَِٓٚ زيد 

ک  ک    ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ ؿٚل كًدٚػ 

األحقققساب  } چک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

مخددس مددـ اهلجددرةو وؿٔددؾ) شددْٜ و وكزوئٓددٚ صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ شددْٜ {٣٤

وـٕٚٝ افًٔدة زيْٛ ريض اهلل ظْٓدٚ كٍتخدر ظدذ أزواج افٌْدل صدذ  ،ثَلث

  آ اؤــ  زوجُـ و  رشقفف  مـ  اهلل  زوجْل )) وكَقل)   وشِؿ   ظِٔف   اهلل
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  افؼح     

 و أي) إٔزل أمر زوائل.أخرئف احلٚـؿ(( وأؿار ُـ

هد( وهلٚ مـ افًّر ثَلث 21كقؾٔٝ ريض اهلل ظْٓٚ شْٜ ظؼيـ مـ اهلجرة )

 هدد(و وصدذ ظِٔٓدٚ أمدر21) شدْٜ إحددى وظؼديـومخًقن شْٜو وؿٔدؾ) 

و ودؾْٝ بدٚفٌَٔعو وـٕٚدٝ ريض اهلل ظْٓدٚ أول ادٗمْغ ظّر بـ اخلىٚب 

 وهل أول مـ محدؾ ِف ًٕدشومـ مٚت مـ ًٕٚ،ف بًده صذ اهلل ظِٔف وشِؿو 

ؾِ  رأى أمر اددٗمْغ  واحلٌَنٜ ِف رأكف وـٕٚٝ ُظّٔس بْٝ أش ء بف أصٚرت

ٌَدُٚء افودًْٜٔوا شٔدٕٚ ظّر بـ اخلىٚب  وؿٔدؾ) أول  فًْش.. ؿٚل) ًٕدؿ ِخ

 شدٌؾمـ محؾ ِف ًٕش هل زيْٛ بْدٝ افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ـد  ِف )

و وؿٔؾ) أن أول مـ محِٝ ِف ًٕش هل (افًٌٚد خر شرة ِف وافرصٚدو اهلدى

 ِف افٌُدر ادختكدؾٚضّٜ افزهراء بْٝ احلٌٔٛ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـ  ِف )

 بدـ ظّدر أبدقَٕدَل ظدـ  وافُتدٚين مجٚظٜ بـ افديـ ظز( فِنٔيب افرشقل شرة

  .افز ظٌد

كدقِف ظدْٓـ صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدل)  ( افتٚشًٜ مـ ًٕٚ،ف افَلبٚ)

( بْٝ احلٚرث بـ أك بار بدـ حٌٔدٛ بدـ ئذيّدٜو وهدق دٜٛسٜـ١ شٔدكْٚ )

 ادهىِؼ بـ ظّرو بـ ربًٜٔ بـ حٚرثٜ بـ ظّرو اخلزاظٜٔ ادهىَِٜٔ.

 زوئٚ دًٚؾع بـ  ف وشِؿظِٔ صذ اهلل   مـ افٌْل ؿٌؾ زوائٓٚ   ـٕٚٝ
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عو ًِ  صٍقان مـ بْل ظّقمتٓٚو وؿٔؾ) مٚفؽ بـ صٍقانو ؾَتؾ ِف ؽزوة اُدَرْي

وكًّك بٌزوة بْل ادهدىِؼو وؿدد وؿًدٝ افًدٔدة ئقيريدٜ ريض اهلل ظْٓدٚ 

سو ؾُٚكٌتدف  أشرة ِف هذه افٌزوةو وـٕٚٝ ِف شٓؿ ثٚبٝ بدـ ؿدٔس بدـ صد َّ

فتٍدي ًٍٕدٓٚ ظدذ كًدع أواقو ثدؿ ئدٚءت إػ افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ 

كًتًْٔف ِف أداء مٚ ظِٔٓٚو ؾِ  ظِؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ مُٕٚتٓدٚ 

وأهنٚ ابْٜ شٔد افَدقم.. ظدرض ظِٔٓدٚ أن يدٗدي ظْٓدٚ ويُدقن ذفدؽ مٓرهدٚ 

قو ؾٔتزوئ ًٚ ِف إشَلم ؿٌِٔتٓٚ وختِهدٓؿ مدـ افدرِّ ٓٚ رئٚء أن يُقن ذفؽ شٌٌ

ؾٌَِٝ ذفؽ وكزوئٓٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ شْٜ مخس مـ اهلجرة 

 .ٜظذ افهحٔ و وؿٔؾ) شْٜ شٝو وـٚن ظّرهٚ إٓذاك ظؼيـ شْ

وحْٔ  شّع ادًِّقن خز زواج افٌْل صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ.. أظتَدقا ـدؾ 

أيدهيؿ مـ افًٌٚيٚو وؿٚفقا) هؿ أصٓٚر رشقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف  مـ ـٚن ِف

وشِؿو حتك أظتَٝ مٚ يَٚرب أربً ،ٜ امرأة و ومدٚ يَدٚرب أهدؾ مٚ،دٜ بٔدٝ 

ِف ذفددؽ افٔددقمو حتددك ؿٚفددٝ افًددٔدة ظٚ،نددٜ ريض اهلل  مددـ بْددل ادهددىِؼ

َِؿُ  َمٚظْٓٚ))) ْٝ  اْمَرَأةً  َأْظ َٕ ٚ ًٜ  َأْظَيؿَ  ـَ ـَ َٓ  َظَذ  َبَر ٚ َٚؿْقِم َٓ  أخرئدف اإلمدٚم أمحدد(( ِمْْ

 .وأك داود واحلٚـؿ وابـ حٌٚن
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كقؾٔددٝ افًددٔدة ئقيريددٜ ريض اهلل ظْٓددٚ وأروددٚهٚ وهددل ابْددٜ مخددس 

مددـ اهلجددرة وشددتغ شددْٜو وذفددؽ ِف صددٓر ربٔددع إول شددْٜ شددٝ ومخًددغ 

 ذفؽ هد(و وـٚن61هد(و وؿٔؾ) شتغ )57هد(و وؿٔؾ) شٌع ومخًغ )56)

ِف ظٓد مًٚويٜ بـ أك شٍٔٚنو وصدذ ظِٔٓدٚ مدروان بدـ احلُدؿ حٔدٞ ـدٚن 

ًٚ ظذ ادديْٜ حْٔ ذٍ   .-ريض اهلل ظْٓٚ وأروٚهٚ _وافٔ

ـ روددقان اهلل كًددٚػ بددغ افٌَددٚء مًددف صددذ اهلل ظِٔددف ٓ( ظِددٕٔ ْسِّٝــُٚخ)

)        بددغ أن يىَِٓددـ بًددد إن امتْددع ظددْٓـ صددٓرًاو وٕددزل ؿقفددف كًددٚػوشددِؿو و

 ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ چ 

﮽  ﮾  ﮿   ﯀        ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮶ 

و {٦١ – ٦٢األحساب  } چ﯁                          

ـْ ؾ ٌْدِ  ًَ ـِ اهلل  َظ ٌَّدٚسٍ  ْبد ُٓ اهلل  َريِضَ  َظ ْ )َؿدَٚل  َ  َظدْْ ََٖل  َأنْ  َظدَذ  َحِريًهدٚ َأَزْل  َ   َأْشد

رَ  َّ ـْ  َظْْفُ اهلل  َريِضَ  ُظ ـْ  اْدَْرَأَكْغِ  َظ ِلِّ  َأْزَواِج  ِم ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ َتدْغِ  َوَشد َِّ  اف

ُٝ و{٧انتحريى  } چک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳچ  هَلَُ  اهلل  َؿَٚل  ف َؾَحَجْج ًَ  وَم

َدَل  ًَ ُٝ  َؾ فُ  َوَظَدْف ًَ َداَوةِ  َم زَ  وبِٚإْلِ ُٝ  َئٚءَ  َحتَّك َؾَتَزَّ ٌْ َُ ًَ ـْ  َيَدْيفِ  َظَذ  َؾ َداَوةِ  ِمد  اإْلِ

 َٖ ُٝ  وَؾَتَقوَّ ِْ َُ ِمِْغَ   َأِمرَ  َيٚ )َؾ ْٗ ـْ  اْدُ ـْ   اْدَْرَأَكٚنِ   َم ِلِّ   َأْزَواِج  ِم ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ  اهلل َظ



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

324 

......................................................................... 

  افؼح     

َِّؿَ  َتٚنِ  َوَش َِّ  چک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳچ ) هَلُدَ   َوَئدؾَّ  َظدزَّ اهلل  َؿدَٚل  اف

ٚلو {٧انتحريى  } ََ ـَ  َيٚ َفَؽ  َظَجٌِل َوا )ََؾ ٌَّٚسٍ  اْب ُٜ  وَظ َهدٜ َظِٚ،َن ٍْ ٌََؾ  ُثدؿَّ  ُوَوَح َْ  اْشدَت

رُ  َّ َٞ ا ُظ قُؿفُ  حْلَِدي ًُ َٚل  َي ََ ُٝ  إيِنِّ  )َؾ ْْ ـْ  يِل  َوَئٚرٌ  ـُ َْٕهدٚرِ  ِمد َ ْٕ َٜ  َبِْدل ِِف  ا َّٔد ـِ  ُأَم  ْبد

ـْ  َوِهَل  وَزْيدٍ  ِٜ  َظَقايِل  ِم َّْٚ واْدَِديَْ ـُ َتََْٚوُب  َو ِلِّ  َظَذ  افْ ُزوَل  َٕ ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ  اهلل َظ

َِّؿَ  َِْْٔزُل  وَوَش ِزُل  َيْقًمٚ َؾ ْٕ ُٝ  َؾَِ٘ذا وًمَٚيقْ  َوَأ َزْفد ـْ  ِئْ ُتدفُ  َٕ َٔدْقمِ  َذفِدَؽ  َخدَزِ  ِمد ـْ  اْف  ِمد

َْمرِ  ْٕ هِ  ا دَزَل  َوإَِذا وَوَؽْرِ دَؾ  َٕ ًَ دفُ  َؾ َِ َّْدٚ وِمْث ـُ د َو َؼَ ًْ ُٛ  ُؿدَرْيشٍ  َم د
ِِ ٌْ دٚءَ  َٕ ًَ د َّ  وافِّْ َِ  َؾ

َْٕهٚرِ  َظَذ  َؿِدْمَْٚ َ ْٕ ؿْ  َؿْقمٌ  ُهؿْ  إَِذا ..ا ُٓ ٌُ
ِِ ٌْ ُٚؤُهؿْ  َك ًَ

َؼ َؾىَ  وِٕ ٍِ ٚ َٕ ُٚؤ ًَ
ُْٖخْذنَ  ِٕ ـْ  َي  ِمد

  َأَدِب 
ِ
ٚء ًَ
َْٕهٚرِ  ِٕ َ ْٕ ُٝ  وا ْتِْل اْمَرَأِب  َظَذ  َؾِهْح ًَ ْرُت  وَؾَراَئ َُ ْٕ َٖ ِْدل َأنْ  َؾ ًَ  وُكَراِئ

 ْٝ َٚف ََ َ  )َؾ رُ  َوِ 
ُِ دَؽ  َأنْ  ُكْْ ًَ ِدلِّ  َأْزَواَج  إِنَّ اهلل َؾدقَ  ُأَراِئ ْٔدِف  َصدذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشد

 ًْ اِئ َـّ  َوإِنَّ  وَْفُ فُرَ ُجُرهُ  إِْحَداُه ْٓ َْٔقمَ  َفَت ْٔؾِ  َحتَّك اْف َِّ َْٖؾَزَظِْل واف ُٝ  َؾد د ِْ َُ ْٝ  )َؾ  َخَٚبد

ـْ  َؾ  َم ًَ َـّ  َؾ ُٓ ئِؿٍ  ِمْْ ًَ ُٝ  ُثؿَّ  وبِ ًْ َِٔٚك  َظَعَّ  مَجَ
ُٝ  ثِ ِْ َٜ  َظَذ  َؾَدَخ َه ٍْ ُٝ  َح د ِْ َُ أي)  )َؾ

 ُٜ َه ٍْ ُٛ  َح ِٚو ٌَ َـّ  َأُك ـُ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقَل  إِْحَدا َِ َِّؿَ اهلل َظ َْٔقمَ  َوَش ْٔؾِ  َحتَّك اْف َِّ  ؟اف

 ْٝ َٚفدد ََ ددؿْ  )َؾ ًَ ُٝ  وَٕ دد ِْ َُ ْٝ  )َؾ ددْت  َخَٚبدد ـُ  وَوَخِنَ َْٖم َٛ  َأنْ  َأَؾَتدد َودد ٌْ ِٛ  اهلل َي َودد ٌَ  فِ

ِْٔف  َصذَّ  َرُشقفِفِ  َِ َِّؿَ اهلل َظ ُِغَ  َوَش ِِ ْٓ ثِِري َٓ  وَؾَت ُْ َت ًْ اهلل  َصدذَّ اهلل  َرُشقلِ  َظَذ  َك

 ْٔ َِ َِّؿَ   فِ َظ َٓ   َوَش ٔفِ  َو ًِ    ِِف   ُكَراِئ
ٍ
ء َٓ   َرْ َٖفِِْٔل  َ ُْجِريفِ  َو َٓ  وَفِؽ   َبَدا  َمٚ  َواْش   َو



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

325 

......................................................................... 

  افؼح     

َِّٕؽ  رَّ ٌُ ْٝ  َأنْ  َي َٕ ٚ َٖ  ِهَل  َئَٚرُكَؽ  ـَ َّٛ وَ  ِمِْْؽ  َأْوَو اهلل  َصذَّ اهلل  َرُشقلِ  إَِػ  َأَح

ِْٔف  َِ َِّؿَ َظ َٜ  ُيِريدُ  َوَش َّْٚ وَظِٚ،َن ـُ ْثَْٚ َو دَّ ٚنَ  َأنَّ  حَتَ ًَّ ُؾ  َؽ
ًِ َٚل  ُكْْ ًَ ٚ افِّْ َٕ ْزِو ٌَ  َؾََْزَل  فِ

ْقَبتِفِ  َيْقمَ  َصِٚحٌِل َب  ِظَنٚءً  َؾَرَئعَ  َٕ ًبٚ َبِٚك  َؾَيَ ِٚ،ؿٌ  )َوَؿَٚل  َصِديًدا َبْ َٕ  ؟ُهقَ  َأ

 ُٝ ِزْظ ٍَ ُٝ  َؾ ْٔفِ  َؾَخَرْئ ُٝ  وَظئِؿٌ  َأْمرٌ  َحَدَث  )َوَؿَٚل  إَِف ِْ  َأَئَٚءْت  ؟ُهقَ  َمٚ )ُؿ

ٚنُ  ًَّ َؼ  وَوَأْضَقُل  ِمْْفُ  َأْظَيؿُ  َبْؾ  َٓ  )َؿَٚل  ؟َؽ َِّ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َض َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَش

َٚءهُ  ًَ
ْٝ  َؿدْ  )َؿَٚل  وِٕ ُٜ  َخَٚب َه ٍْ ْت  َح ُٝ  َوَخِنَ ْْ ـ   ـُ  َأنْ  ُيقِصُؽ  َهَذا َأنَّ  َأُط

قنَ  ُُ ُٝ  وَي ًْ َّ َِٔٚك  َظَعَّ  َؾَج
ُٝ  ثِ ْٔ َِّ ْجرِ  َصََلةَ  َؾَه ٍَ ِلِّ  َمعَ  اْف ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ًٜ  َؾَدَخَؾ  َوَش َب ٚ َؾْٚظَتَزَل  َففُ  َمْؼُ َٓ ُٝ  وؾِٔ ِْ َٜ  َظَذ  َؾَدَخ َه ٍْ ُِل ِهَل  َؾَِ٘ذا َح ٌْ  َك

 ُٝ ِْ ُِ  َمٚ ُؿ ٌْ ْ  ِٔؽ ُي ـْ  َأَوَ  ـُ ْرُكِؽ  َأ َـّ  وَحذَّ ُُ ََ َِّ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َأَض َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ْٝ  ؟َوَش ِٜ  ِِف  َذا ُهقَ  وَأْدِري َٓ  )َؿَٚف َب ُٝ  واْدَْؼُ ُٝ  َؾَخَرْئ  َحْقَففُ  َؾَِ٘ذا ادَِْْْزَ  َؾِجْ 

ُِل َرْهطٌ  ٌْ ؿْ  َي ُٓ ُو ًْ ُٝ  وَب ًْ َِ ؿْ  َؾَج ُٓ ًَ ًَٔل  َم
ِِ ٌَِْلؽَ  ُثؿَّ  َؿ ُٝ  وَأِئدُ  َمٚ َِ َٜ  َؾِجْ  َب  اْدَْؼُ

تِل ٚ ُهقَ  افَّ َٓ ُٝ  ؾِٔ ِْ َُ ََلمٍ  َؾ ٌُ
ِْٖذنْ  )َأْشَقدَ  َففُ  فِ ر اْشَت َّ ًُ

َِّؿَ  َؾَدَخَؾ  وَفِ َُ ِلَّ  َؾ  َصذَّ  افٌَّْ

ِْٔف  َِ َِّؿَ اهلل َظ َٚل  َخَرَج  ُثؿَّ  وَوَش ََ ْرُكَؽ  )َؾ ـَ َٝ  َففُ  َذ َّ ُٝ  وَؾَه ْؾ َْٕكَ  َحتَّك َؾٚ

 ًْ َِ ْهطِ  َمعَ  ُٝ َئ ـَ  افرَّ ِذي ٌَِْل ُثؿَّ  وِاْدَِْْز  ِظْْدَ  افَّ َِ ُٝ  ُوَأِئد َمٚ َؽ رَ  َؾِجْ  ـَ فُ  َؾَذ َِ  وِمْث

 ُٝ ًْ َِ ْهطِ  َمعَ  َؾَج ـَ  افرَّ ِذي ٌَِْل ُثؿَّ  واْدَِْْزِ  ِظْْدَ  افَّ َِ ُٝ  وَأِئدُ  َمٚ َؽ ََلمَ  َؾِجْ  ٌُ  اْف

 ُٝ ِْ َُ ِْٖذنْ   َؾ رَ   اْشَت َّ ًُ
رَ  وفِ ـَ َِ   َؾَذ َِ َّ   فُ ِمْث ُٝ   َؾ ْٔ ًؾٚ َوفَّ ََلمُ  َؾَِ٘ذا ..ُمَْْكِ ٌُ   َيْدُظقيِن   اْف
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......................................................................... 

  افؼح     

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َفَؽ  َأِذنَ  )َؿَٚل  َِ َِّؿَ اهلل َظ ُٝ  وَوَش ِْ ْٔفِ  َؾَدَخ َِ  ُهقَ  َؾَِ٘ذا َظ

َْٔس  َحِهرٍ  ِرَمٚلِ  َظَذ  ُمْوَىِجعٌ  َْْٔفُ  َف َْْٔفُ  َب رَ  َؿدْ  ؾَِراٌش  َوَب َمُٚل  َأثَّ  وبَِجٌِْْفِ  افرِّ

ٌُِئ  ـْ  ِوَشَٚدةٍ  َظَذ  ُمتَّ ُٝ  وفٌِٔػ  َحْنُقَهٚ َأَدمٍ  ِم ّْ َِّ ًَ ْٔفِ  َؾ َِ ُٝ  ُثؿَّ  وَظ ِْ ٚ :ُؿ َٕ  َؿِٚ،ؿٌ  َوَأ

 َٝ َْ َِّ َٚءكَ  َض ًَ
هُ  َؾَرَؾعَ  ؟ِٕ َٚل  إيَِلَّ  َبَكَ ََ ُٝ  ُثؿَّ  وَٓ  )َؾ ِْ ٚ ُؿ َٕ ُِْٖٕس  َؿِٚ،ؿٌ  َوَأ  َيٚ )َأْشَت

َّْٚ َرَأْيَتِْل َفقْ اهلل  َرُشقَل  ـُ َؼَ  َو ًْ ُٛ  ُؿَرْيشٍ  َم
ِِ ٌْ ٚءَ  َٕ ًَ َِ َّ  وافِّْ  َؿْقمٍ  َظَذ  َؿِدْمَْٚ َؾ

ؿْ  ُٓ ٌُ
ِِ ٌْ ُٚؤُهؿْ  َك ًَ

َرهُ  وِٕ ـَ ؿَ  َؾَذ ًَّ ٌَ ِل   َؾَت ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ ُٝ  ُثؿَّ  وَوَش ِْ  َفقْ  )ُؿ

ُٝ  َرَأْيَتِْل ِْ َٜ  َظَذ  َوَدَخ َه ٍْ ُٝ  َح ِْ َُ َِّٕؽ  َٓ  َؾ رَّ ٌُ ْٝ  َأنْ  َي َٕ ٚ  َأْوَوَٖ  ِهَل  َئَٚرُكِؽ  ـَ

َّٛ  ِمِْْؽ  ِلِّ  إَِػ  َوَأَح ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ َٜ  ُيِريدُ   -َوَش ؿَ  و- َظِٚ،َن ًَّ ٌَ و ُأْخَرى َؾَت

 ُٝ ًْ َِ ؿَ  َرَأْيُتفُ  ِحغَ  َؾَج ًَّ ٌَ ُٝ  ُثؿَّ  وَك ًْ ي َرَؾ ْٔتِفِ  ِِف  َبَكِ ُٝ  َمٚاهلل َؾقَ  َب ًْٔ ٚ ؾِٔفِ  َرَأْي  َص

ٌََكَ  َيُرد   ٍٜ  َؽْرَ  اْف ٌَ ٍٜ  َأَه ُٝ  وَثََلَث ِْ َُ عْ  اهللََّ اْدعُ  )َؾ َُٔقشِّ ِْ تَِؽ  َظَذ  َؾ  َؾِٚرَس  َؾِ٘نَّ  وُأمَّ

ومَ  عَ  َوافر  ؿْ  ُوشِّ ِٓ ْٔ َِ َٔٚافد   َوُأْظُىقا َظ ٌُُدونَ  َٓ  َوُهؿْ  ْٕ ًْ ٚنَ  واهللََّ  َي ـَ ًُِ ٚ َو َٚل  وُمتَّ ََ  َؾ

َٝ  َصؽي  َأَوِِف  ْٕ ـَ  َيٚ َأ ْٝ  َؿْقمٌ  ُأوَفِ َؽ  ؟!اخْلَىَِّٚب  اْب َِ ٌَُٚ ُؿْ  هَلُؿْ  ُظجِّ ِّٔ َٔٚةِ  ِِف  َض  احْلَ

َٚٔ ْٕ ُٝ  وافد  ِْ َُ رْ اهلل  َرُشقَل  َيٚ )َؾ ٍِ ٌْ ِل   َؾْٚظَتَزَل و يِل  اْشَت ِْٔف  ذَّ َص  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَش

ـْ  ِٞ  َذفَِؽ  َأْئؾِ  ِم ُٜ  َأْؾَنْتفُ  ِحغَ  احْلَِدي َه ٍْ َٜ  إَِػ  َح ٚنَ  وَظِٚ،َن ـَ ٚ َمٚ َؿَٚل  َؿدْ  َو َٕ  َأ

َـّ  بَِداِخؾٍ  ِٓ ْٔ َِ ًرا َظ ْٓ ـْ  َص ةِ  ِم َـّ  َمْقِئَدكِفِ  ِصدَّ ِٓ ْٔ َِ ٌَفُ  ِحغَ  َظ َِ َّ اهلل  َظَٚك ْٝ  َؾ  َمَو

عٌ  ًْ
ونَ   كِ َٜ  َظَذ  َدَخَؾ   َوِظْؼُ ٌََدأَ  وَظِٚ،َن ٚ  َؾ ْٝ  وهِبَ َٚف ََ ُٜ  َففُ   َؾ ََّٕؽ  )َظِٚ،َن َٝ  إِ ّْ ًَ   َأْؿ
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 .ؾاخسٕف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ ؽره

  افؼح     

َْْٔٚ َكْدُخَؾ  َٓ  َأنْ  َِ ًرا َظ ْٓ ٚ َص َّٕ ٌَْحَْٚ َوإِ عٍ  َأْص ًْ
ـَ  فِتِ ي ًٜ  َوِظْؼِ َِ ْٔ َهٚ َف َٚل  واً َظدّ  َأُظد  ََ  َؾ

ِل   ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ رُ  )َوَش ْٓ عٌ  افنَّ ًْ
ونَ  كِ ٚنَ  وَوِظْؼُ ـَ رُ  َذفَِؽ  َو ْٓ ٚ افنَّ ًً ًْ

 كِ

ـَ  ي ْٝ  َوِظْؼِ ُٜ  َؿَٚف ْٝ  )َظِٚ،َن ِزَف ْٕ ُٖ ُٜ  َؾ ِٔرِ  آَي ٌََدأَ  وافتَّْخ َل  ِك  َؾ َٚل  واْمَرَأةٍ  َأوَّ ََ  إيِنِّ  )َؾ

ـِرٌ  َٓ  وَأْمًرا َفِؽ  َذا ِْٔؽ  َو َِ َجِع  َٓ  َأنْ  َظ ًْ ِْٖمِري َحتَّك َك َت ًْ ْٝ  وَأَبَقْيِؽ  َك  َؿدْ  )َؿَٚف

َِؿُ  ْ  َأَبَقيَّ  َأنَّ  َأْظ  َ ٚ َٕ ق ُُ ُْٖمَرايِن  َي َراِؿَؽ  َي ٍِ ھ  ھ  چ  )َؿَٚل  اهللََّ  إِنَّ  )َؿَٚل  ُثؿَّ  وبِ

ُٝ .{٦١األحساب  } چ  چ  َؿْقفِفِ  إَِػ و {٦٢األحساب  } چھ  ے   ِْ  َأِِف  )ُؿ

ِْٖمرُ َأْش  َهَذا ارَ  َوَرُشقَففُ  اهللََّ ُأِريدُ  َؾ٘يِنِّ  َأَبَقيَّ  َت ِخَرةَ  َوافدَّ ْٔ َ  ُثؿَّ  ا َٚءهُ  َخرَّ ًَ
ـَ  ِٕ ِْ َُ  َؾ

ْٝ  َمٚ ِمْثَؾ  ُٜ  َؿَٚف  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ وأمحد(( َظِٚ،َن

ؾددٖول مددـ خرهددٚ صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ هددل افًددٔدة ظٚ،نددٜ ـدد  ِف  

 مجٔدع ًٕدٚ،ف افتًدع اددٚر ذـدرهـفاخرتْـ٘(  )احلديٞ ادتَدمو ثؿ بَٜٔ ًٕٚ،ف 

 (.ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ع٢ً غريٙ)
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 افدرس افثافث وافًؼون

 دم افَسؿ افثافث مـ أؿسام افتقحٔد )افسًّٔات(

: وهل إمقر افٌائبة ظـ افًٔان، افَسؿ افثافث مـ أؿسام افقحٔد افسًّٔات

ٔة  قاشىة افسّع، افثا تة  ٘خبار اهلل تًاػ فرشقفف َِّ  ، ...................ادتِ

  افؼح     

 الدزع الجالح ٔالعػسُٔ

 ي الجالح وَ أقطاً التٕحٗد )الطىعٗات(طيف الق

ايكطـــِ ايجايـــح َـــٔ أقطـــاّ ايٛحٝـــد ايطـــُعٝات: ٖٚـــٞ األَـــٛز        و)

ايعٝــإ  املتًكِّٝــ١ بٛاضــط١ ايطــُع  ايجابتــ١ بإخبــاز اهلل تعــازي ايػا٥بــ١ عــٔ 

 ٘ (و ؾٚفًَٚ،د افتل كذـر ِف هذا افًَؿ ٌيًتدل ظِٔٓدٚ بدٚفَرآن افُدريؿ يسضـٛي

رةو ؾ  ـٚن مْٓٚ ؿىًل افثٌقت  ّٓ وهق افَرآن واحلديٞ ادتقاكر  –وافًَّْٜ ادى

بددف وائددٛو ٓ حيتّددؾ إٓ مًْددك واحددد.. ؾددٚإلي ن أي) ؿىًددل افدٓفددٜو  –

إمٚ ؿىًل افثٌدقت ؽدر ؿىًدل أي) وكُذيٌف ـٍرو ومٚ ـٚن مْٓٚ ؽر ؿىًلو 

افدٓفددٜو أو ؿىًددل افدٓفددٜ وفددٔس ؿىًددل افثٌددقت.. ؾددٚإلي ن بددف وائددٛو 

وكُذيٌف ؾًقق إن   يُـ افتُذيٛ بًٌٛ كٖويؾ طٚهر آحت لو وإٓ ؾدَل 

  (1)يًٍؼ.

 

 

                                                 

 .(133)ادختك ادٍٔد إير  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

332 

 أخـر ومـا اصـتّؾ ظِٔـف مــوافٔـقم ، والــ ،وافُتب افساموية ،ـادلئُة

ظذاب افَز ؤًّٕف وافبًث وافْؼ وادقؿػ وأهقافـف واحلسـاب وافكـاط 

  .وادٔزان وتىاير افهحػ واحلقض والْة وافْار وٕحقها

ومًْــك اإليــامن  ادلئُــة هــق: اظتَــاد أَــؿ ظبــاد مُرمــقن مـــ ظبــاد 

 مـا هـقن اهللوٓ يً، يٍـسون ظْٓـا افرمحـ اصىٍاهؿ اهلل، صـَٖؿ افىاظـة ٓ

 ،أمرهؿ ويًٍِقن ما يٗمرون

  افؼح     

( وهدددؿ ناملال٥هـــ١ ٚايهتـــب ايطـــُا١ٜٚ ٚازبـــٔوهدددذه افًدددًّٔٚت )

ٚايٝـّٛ اخخـس َٚـا اغـتٌُ عًٝـ٘ َـٔ       كَددمو ) مٍُِقن مـ أصؾ اخلَِٜ ـد 

عـــــراب ايكـــــر ْٚعُٝـــــ٘ ٚايبعـــــح ٚايٓػـــــس ٚاملٛقـــــف ٚأٖٛايـــــ٘ ٚاسبطـــــاب  

(و سبــٛل ٚازبٓــ١ ٚايٓــاز ٚعبٖٛــاٚايضــساط ٚاملٝــصإ ٚتطــاٜس ايضــهف ٚا

 .فوشٖٔب  إن صٚء اهلل كًٚػ بٔٚن ـؾ ذفؽ ِف مقوً

َٚعٓـــ٢ اإلميـــإ باملال٥هـــ١ ٖـــٛ: اعتكـــا  أْٗـــِ عبـــا  َهسَـــٕٛ َـــٔ عبـــا     )

ظـ افىٚظٜ أي) ( ٜيرتٕٚ عٓٗا ايسمحٔ اصطياِٖ اهلل  غ ِْٗ ايطاع١ ال

ٚ   ٚال ٜعضــٕٛ اهللوافًٌددٚدة هللو ) ؿ هندد(: ٕٕ َــا أَــسِٖ ٜٚيعًــٕٛ َــا ٜــؤَس

هقن رون ظ جمٌقفقن ظذ ذفؽو ومْزَّ َّٓ ـ افنٓقات ظـ أثٚم واخلىٚيٚو ومى

ؤون مـ ادٔدقل افًٍْدٜٔو ؿدٚل كًدٚػ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ احلٔقإٜٔو ومزَّ
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وٓ هلـؿ أب وٓ أم، وٓ ، فٔسقا  ذـقر وٓ إٕـاث ٕقرإٔة وهؿ أجسام فىٍٔة

 .أـؾ وٓ ذب وٓ ٕقم

  افؼح     

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ و وؿدددددٚل كًدددددٚػ{١١انُحقققققم  } چۇ  ۆ  ۆ

( ؿدٚدرة ظدذ ِٖٚ أدطاّ يطٝيـ١ ْٛزاْٝـ١  و ){٢انتحريى  } چوئ  وئ  ۇئ

ؾ بٖصُٚل خمتٍِٜ )  ُ ًٚ ( وٓ يٝطـٛا بـرنٛز ٚال إْـاخ   افتن و ؾّدـ اظتَدد خْٚثد

 أهنؿ ذـقرًا ؾٓق مٌتدع ؾٚشؼو وِف ـٍره ؿقٓن)

 ؾّْٓؿ مـ ؿٚل بٍُره. (1

 ومْٓؿ مـ ؿٚل بًٍَف ؾَط. (2

ًٚ ؾٓددق ـددٚؾر: ٕٕددف دخددؾ ِف ؿقفددف كًددٚػأمددٚ مددـ اظتَددد أهندد )               ؿ إٕٚثدد

و ؾددددددٚحلؼ {١١انسخققققققرف  } چے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ

ًٚو وأوػ بدٚفٍُ ًٚ وهق يثٌتف.. ؾٓق ـدٚؾر ؿىًد  رشٌحٕٚف وكًٚػ يٍْل ـقهنؿ إٕٚث

 مـ اظتَد خْقثتٓؿ دزيد افَْص.

ال ؿ خَِدقا مدـ ؽدر واشدىٜو ؾدد)( مـ اإلي ن بٚدَل،ُٜ اإلي ن بٖهنٚ)

  ّ ( هلدؿو ؾدَل يدٖـِقن وٓ يؼدبقن هلِ أب ٚال أّ  ٚال أنٌ ٚال غـسب ٚال ْـٛ

ضقن وٓ يتْٚـحقن.  وٓ يْٚمقن وٓ يتٌقَّ
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  افؼح     

ْٚحٚنو ومْٓؿ مـ فف ثَلثٜو وهؿ أصحٚب أئْحٜو ؾّْٓؿ مـ فف ئ

ں  ڻ  ڻ  چ ومْٓؿ مـ فف أربًٜو ومْٓؿ مـ يزيد ظذ ذفؽو ؿٚل كًٚػ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  

ـُ و وظـ {١فاطر  } چے  ۓ  ۓ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶         ﮷  ﮸ قدٍ  اْب ًُ ًْ  َأنَّ ))  َم

ِلَّ  ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ ٝ   َففُ  يَؾ ِئْزِ  َرَأى َوَش ِٜ  ِش أخرئف افٌخٚري (( َئٍَْٚح  ِمَٚ،

 .ومًِؿ وأمحد

ادَل،ُدددٜ.. افُتٌدددٜ واحلٍيدددٜو ومحِدددٜ افًدددرشو أي) ومدددـ بٔدددْٓؿ 

ٌِّحقنو وادًتٌٍرون فِّٗمْغو وافًٚئدونو وافهٚؾقنو وادتًٚؿٌقن  وادً

َّٔٚرة يٌتٌقن جمٚفس افدوؾْٔٚ بٚفِٔؾ وافْٓٚرو  و ـرذمَل،ُٜ افرمحٜو ومَل،ُٜ ش

 وؽرهؿ.

ومْٓؿ مـ هق شٚئد هلل مْذ أن خَِف و ومْٓؿ مـ هدق راـدع ـدذفؽو 

 ويقم افَٔٚمٜ يَقفقن) يٚرب مٚ ظٌدٕٚك حؼ ظٌٚدكؽ.

ٱ  ٻ  ٻ  چ ؿٚل اإلمدٚم إفدقد ِف كًٍدره ظْدد ؿقفدف كًدٚػ 

 -ادَل،ُددددٜ أي)  – وهددددل))) {٣١انبمققققرة  } چٻ  ٻ  پ  پ  پ

  وافتْزه  احلؼ  مًرؾٜ ِف  آشتٌراق ؿصٖهن  ؿًؿ) ؿًّغ إػ مًَّْٜ  ظْدٕٚ
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  افؼح     

 وهؿ و{٦١األَبياء  } چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴چ  بٌره آصتٌٚل ظـ

 مدٚ ظذ إرض إػ افً ء مـ إمر ريدبِّ  وؿًؿ وادَربقن وادَل،ُٜ قنافًِّٔ 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  افَِدددؿ بدددف وئدددرى افَودددٚء بدددف شدددٌؼ

 شدد ويٜ ؾّددْٓؿو {١انُازعققاث  } چے  ے  چ  )هددؿو و{٢انتحققريى  } چۇئ

 (( اهد.اهلل إػ ظددهؿ يًِؿ وٓ و أرؤٜ ومْٓؿ

 :ٚفاٟد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ؿٚل افٍخر افرازي ظْد ؿقفف كًٚػ أيوٚ 

 أربًدٜ مدـ ؾٓق و بٚدَل،ُٜ  ناإلي وأمٚ))) {٣١انبمرة  } چٻ  پ  پ  پ

 )أوئف

 أو ىلوددٜو روحٕٚٔددٜ أهنددٚ ظددـ وافٌحددٞ بقئقدهددٚو اإليدد ن)  أوهلــا 

 فىٍٔدٜ أئًٚم ؾٓل ئً ٕٜٔ ـقهنٚ وبتَدير افًَّغو مـ مرـٌٜ أو ئً ٕٜٔو

 ـٕٚددٝ وإن هقا،ٔددٜو أو ٕقرإٔددٜو أئًددٚم ؾٓددل فىٍٔددٜ ـٕٚددٝ ؾدد٘ن ـثٍٔددٜو أو

 افٌٚيدٜ إػ افَدقة ِف بٚفٌدٜ أئًدٚمٓٚ فىٚؾٜ مع كُقن أن يُّـ ؾُٔػ ـذفؽ

 .وافزهٕٜٚٔ افَرإٜٓٔ احلُّٜ ظِقم ِف افراشخغ افًِ ء مَٚم ؾذاك افَهقىو

   مىٓرون مًهقمقن  بٖهنؿ افًِؿ)   ادلئُة  اإليامن دم  افثإٔة  وادرتبة
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  افؼح     

ہ    ھ       چ    و {١١انُحقققم  } چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆچ 

 وإًٔددٓؿ اهللو بددذـر فددذ ؿ ؾدد٘نو {١١األَبيققاء  } چھ  ھ  ھ  ے

 اشتْندٚق ظدـ ظٌٚرة هق افذي بًٍْف مْٚ واحد ـؾ حٔٚة أن وـ  اهللو بًٌٚدة

 . وضٚظتف ومًرؾتف كًٚػ اهلل بذـر حٔٚ ؿ ؾُذفؽ اهلقاءو

 ؿًؿ ؾُؾ افٌؼو وبغ اهلل بغ وشٚ،ط أهنؿ)  افثافثة وادرتبة

ٱ  چ )  شٌحٕٚف ؿٚل ـ  افًٚ و هذا أؿًٚم مـ ؿًؿ ظذ مّّْٓتقـؾ

ې  ې  ې  چ )  وؿٚلو {٦ – ١انصافاث  } چٻ  ٻ  ٻٻ  

ک  گ   گ  گ  گ  چ )  وؿٚلو {٦ – ١اناارياث  } چې  ى

نُازعاث  ا} چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ )  وؿٚلو {٦ – ١انًرس ث  } چ

 ضٚفًٓٚ إذا و خمٍٜٔ أهاراً  أيٚت هذه كًٍر ِف ذـرٕٚ وفَدو {٦ – ١

 . ظِٔٓٚ وؿٍقا افًِؿ ِف افراشخقن

 بقاشدىٜ إٌٕٔدٚء إػ وصدِٝ إٕد  ادْزفٜ اهلل ـتٛ أن)  افرا ًـة وادرتبة

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ )  كًٚػ اهلل ؿٚل و ادَل،ُٜ

 حهددقل ِف مْٓددٚ بددد ٓ ادراكددٛ ؾٓددذهو {٦١ – ١١انتكققىير  } چہ  ہ   ۀ  ۀ

 إي ٕدف ـدٚن أصدد ادراكدٛ هدذه ِف افًَؾ ؽقص ـٚن ؾُِ  و بٚدَل،ُٜ اإلي ن

 (( اهد.أكؿ بٚدَل،ُٜ
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 افدرس افرا ع وافًؼون

 .وظدد ادلئُة ـثٌر ٓ َييص ظددهؿ إٓ اهلل شبحإف وتًاػ

ــرؾتٓؿ تٍهــٔلً  ــؿ:  وافقاجــب مً ــًا.. ظؼــة، وه ــػ ذظ ظــذ ادُِ

ومُْـر وُٕـر، ورؿٔـب وظتٔـد، ، وإرساؾٔؾ، وظزرائٔؾ ومُٔائٔؾ، ،جزيؾ

 .....، أمغ افقحل جزيؾ ظِٔف افسلم: ؾومافؽ، ورضقان، وأما وطائٍٓؿ
 

 الدزع السابع ٔالعػسُٔ

(و ٚعد  املال٥ه١ نجرٌي ال حيضٞ عـد ِٖ إال اهلل ضـبهاْ٘ ٚتعـازي   )

ـْ ؾ ْٔدفِ  اهلل َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؿدَٚل ) َؿَٚل  َذري  َأِك  ًَ َِ َِّؿَ  َظ  َٓ  َمـا َأَرى إِنِّ )))َوَشد

عُ  َتَرْونَ  َّ ًُقنَ  َٓ  َما َوَأْش َّ اَمءُ  َأض ْت  َتْس ـا َوَحـؼ   افس  ـا َمـا َتـئِط   َأنْ  هَلَ َٓ  َمْقِضـعُ  ؾِٔ

ٓ   َأَصا ِعَ  َأْرَ عِ  ْٔفِ  إِ َِ ٌؽ  َظ َِ  .وافسمذيأخرئف أمحد (( َشاِجٌد  َم

ٚايٛادـــب َعـــسفتِٗ تيضـــٝاًل عًـــ٢ املهًـــف غـــسعًا.. عػـــس٠  ٖٚـــِ: )

( بٍت  افًدغ َٚٝها٥ٌٝ  ٚإضسافٌٝ  ٚعصزا٥ٌٝ( ويَٚل فف ئزا،ٔؾو )درٌٜ

َٚٓهــس ْٚهــري  ٚزقٝــب ٚعتٝــد  َٚايــو  ٚزعــٛإ  ٚأَــا     افهددحٔ و ) ظددذ

 (.. ؾٓؿ مقزظقن ظذ أربًٜ أؿًٚم)ٚظا٥يِٗ

ٔ قنو إول( فـ)  وهؿ)) افتكيٍ

( افًٍر بغ اهلل أَري ايٛحٞ() وهق )درٌٜ عًٝ٘ ايطالّ)  (1

ڑ  ک  ک  ژ   ژ  ڑ   چ  )وإٌٔٔٚ،ف ورشِفو ؿٚل كًٚػ

ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

   كًٚػ)   ؿٚل إمغو   بٚفروح  ويًّك و {١٤  انبمرة  } چ  ڱ
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 ، .............مقـؾ  ٍْخ افهقر وإرساؾٔؾ، مقـؾ  رزق افًباد ومُٔائٔؾ

  افؼح     

ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

و ويًّك ـذفؽ بروح افَدسو ؿٚل كًٚػ {١١٧ – ١١٦انشعراء  } چڻ

و ويًّك أيوٚ {١١٦انُحم  } چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ 

 َهَذابٚفْٚمقس و ـ  ؿٚل ورؿٜ بـ ٕقؾؾ فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)))

مُ  َل  افَِّذي قُس افَّْٚ  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ وأمحد( (ُمقَشك َظَذ اهلل  َٕزَّ

( وبٕٚمىددٚر وافٌحددٚر َٛنــٌ بــسشم ايعبــا ( وهددق )َٚٝها٥ٝــٌ) (2

 وإهنٚر وكهقير إئْٜ ِف بىقن أمٓٚ ؿ.

افٌقق افًئؿو أي) (و َٛنٌ بٓيخ ايضٛز( وهق )ٚإضسافٌٝ) (3

                                     )افٍزعو ؿٚل كًٚػ ويٍْيب ؾٔف يقم افَٔٚمٜ ثَلث ٍٕخٚتو إوػ ٍٕخٜ

ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  چ 

و وافٍْخٜ افثٕٜٚٔ كٍْك ؾٔٓٚ مجٔع ادخِقؿٚت إٓ {٢٤انًُم  } چی  ی    ی 

مجٔع ادخِقؿٚتو ؾسئع  ٚمـ صٚء اهلل كًٚػو وافٍْخٜ افثٚفثٜ كًٌٞ ؾٔٓ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ )أئًٚدهٚو ؿٚل كًٚػإرواح إػ 

 چڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ

 بْل آدمو بًدد  ثَٚب  افًئؿ  افٌقق هق  افذي   بٚفهقر  ويقئد و{٢٢انسير  }
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 ، ........................................مقـؾ  َبض إرواح وظزرايؾ

  افؼح     

ٚت اإلًٕٚن ؿدمٝ روحدف إػ ثٌَٓدٚو ؾد٘ذا أراد اهلل إحٔدٚ،ٓؿ خرئدٝ ؾ٘ذا م

 ـؾ روح مـ ثٌَٓٚ وكقئٓٝ إػ صٚحٌٓٚ.

 وإهاؾٔؾ ظِٔف افًَلم مقـؾ ـذفؽ بٚفِقح ادحٍقظ.

4) ( ٌ ه ( هُذا كقاكر اشّفو ؿٚل اإلمٚم ابـ ظجٌٜٔ ِف كًٍرٚعصزا٥ٝـ

 ){١١انسقققجدة  } چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئچ )ظْدددد ؿقفدددف كًدددٚػ

 (( اهد.ظزرا،ٔؾ ادقت مِؽ اشؿ أن بٌِْٚ)  وافٌُِل مَٚكؾ وظـ))

))مِؽ ادقت أصتٓر ظدذ إفًدْٜ  )وؿٚل اإلمٚم افًٔقضل ِف اإلكَٚن

 أن اشّف ظزرا،ٔؾو ورواه أبق افنٔيب بـ حٌٚن ظـ وهٛ((اهد.

وؿد ذـر أـثر أهؾ افتًٍر وأهؾ افًِؿ أن اشدّف )ظزرا،ٔدؾ( فقئدقد 

أهدؾ احلدديٞو إٓ أن كًدّٔتف هبدذا آشدؿ  دـَلم ظْ هذا إثر وإن ـٚن ؾٔف

ًٚ أن إفًـ كْٚؿِتف بٚفتقاكر.  فٔس ؾٔف برو وخهقص

ی  ی    چ )كًٚػ ل( ؿَٚٛنٌ بكبض األزٚاجلظزرا،ٔؾ )أي) وهق 

 .{١١انسجدة  } چی  ی  جئ  حئ  مئ
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  افؼح     

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  )وأمددٚ ؿقفددف كًددٚػ

.. ؾ٘ن دِدؽ اددقت أظدقانو وهدؿ رشدؾ ئًْقٕدف ظدذ {٢١األَعقاو   } چچ

ؿٌض إرواحو ؿٚل ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓ  ))خىقة مِؽ ادقت مدٚ بدغ 

ادؼق وادٌرب(اهدو وؿٚل جمٚهد ))ئًِٝ فف إرض مثؾ افىًٝ يتْٚول 

 (1)مْف حٔٞ ينٚء(اهد.

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ  )وأمٚ ؿقفدف كًدٚػ

 .. ؾٍٔف احت ٓن){٧٦انسير  } چڦ 

 ) أن ادتقِف احلََٔل هق اهللو وإٕ  ظزرا،ٔؾ شٌٛ.إول

) أن أرواح ادحٌقبغ فديف كًٚػ يتقػ هق بًٍْف ؿٌوٓٚ مدـ ؽدر افثان

 واشىٜ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 إي ْٕددددددددٚ بددددددددٚدقِت ووائددددددددٛ 

 

 

 ل اددددقِت قويَدددٌض افدددروَح رشددد

  

                                                 

  {.١١انسجدة  } چی  ی    ی       چافناج ادْر فِخىٔٛ افؼبْٔل ظْد ؿقفف كًٚل إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

341 

 ................................دم ؿزه مقـلن  سٗال ادٔت ومُْر وُٕر

  افؼح     

 و(َٓهـس ْٚهــري )هدؿ) ومدـ أؿًدٚم ادَل،ُدٜ هددؿ) افٍدٚكْقن  افثـان( ٚ) 

ظدـ  (و ؾًٔدٖٕٓفيف قـرٙ ٕس واجلـ )( مـ اإلَٛنالٕ بطؤاٍ املٝـ  ومهٚ )

 رّبف  ؤٌٕف وؿٌِتفو ؾُٔقن افًٗال ظـ افتقحٔد وافديـ وافٌْقة.

د وبندرو وفُِدٚؾر واددٗمـ افًدٚ   وؿٔؾ) مهٚ فِّدٗمـ ادقّؾدؼ مٌؼِّ

 (1)ُْر وُٕرو ـ  ذـر ذفؽ بًض افٍَٓٚء.م

ـْ ؾ ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؿدَٚل )َؿدَٚل  ُهَرْيَرةَ  َأِك  ًَ َِ َِّؿَ اهلل َظ  ُؿـِزَ  إَِذا)))َوَشد

ــُت  ِّٔ ــاَل  َأوْ  اْدَ ؿْ  َؿ ـُ ــاهُ  َأَحــُد ــانِ  َأَت َُ َِ ــاُل  َأْزَرَؿــانِ  َأْشــَقَدانِ  َم ََ ا ُي ََحــِدمِهَ
ــرُ  ِٕ َُ  اْدُْْ

َخرُ  ْٔ نِ  افْ ُِرُ  َوا َٓ ق َُ َٔ َْْت  َما َؾ قُل  ـُ َُ ُجؾِ  َهَذا دِم  َت قُل  افر  َُ َٔ انَ  َما َؾ قُل  ـَ َُ  ُهقَ  َي

ُد  َوَرُشقُففُ اهلل  َظْبُد  َٓ ٓ   إَِففَ  َٓ  َأنْ  َأْص ًدا َوَأن  اهلل  إِ  ّ نِ  َوَرُشقُففُ  َظْبُدهُ  حُمَ َٓ ق َُ َٔ  َؿْد  َؾ

ْ ا َِؿُ  ـُ ًْ َؽ  َٕ  ٕ قُل  َأ َُ َسُح  ُثؿ   َهَذا َت ٍْ هِ  دِم  َففُ  ُي ًُقنَ  َؿْزِ ًِغَ  دِم  ِذَراًظا َشْب رُ  ُثؿ   َشْب  ُيَْق 

ـاُل  ُثؿ   ؾِٔفِ  َففُ  ََ ـؿْ  َفـفُ  ُي ـقُل  َٕ َُ َٔ ُهؿْ  َأْهـِع  إَِػ  َأْرِجـعُ  َؾ ْخِزُ
ُٖ نِ  َؾـ َٓ ـق َُ َٔ ـؿْ  َؾ َْْقَمـةِ  َٕ  ـَ

ُروسِ  ًَ ٓ   ُيقؿُِيفُ  َٓ  اف ِذي اْف ْٔفِ  َأْهِِفِ  َأَحب   إِ َثفُ  َحت ك إَِف ًَ ـْ اهلل  َيْب ًِفِ  ِم  َذفَِؽ  َمْوَج

انَ  َوإِنْ  ا ـَ ًَ ُت  َؿاَل  ُمَْاؾِ ًْ
ِّ قُفقنَ  افْ اَس  َش َُ ُِْت  َي َُ فُ  َؾ َِ نِ  ِريَأدْ  َٓ  ِمْث َٓ ـق َُ َٔ  َؿـْد  َؾ

ْ ا َِؿُ   ـُ ًْ َؽ   َٕ  ٕ قُل  َأ َُ اُل  َذفَِؽ  َت ََ ُٔ ل  فِْْلَْرضِ   َؾ ِّ ْٔفِ  اْفَتئِ َِ َتئِؿُ  َظ ِْ ْٔفِ  َؾَت َِ   َؾَتْخَتُِِػ   َظ

 

                                                 

 (.3/264)ؾت  افٌٚري إير  (1)
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 ، ...........ادقـؾ  ُتا ة افسٔئات وظتٔد، مقـؾ  ُتا ة احلسْات ورؿٔب

  افؼح     

ا َٓ ا اُل َيزَ  َؾَل  َأْضَلُظفُ  ؾِٔ َٓ ً ا ؾِٔ ذ  ًَ َثفُ  َحت ك ُم ًَ ـْ اهلل  َيْب ًِفِ  ِم أخرئدف (( َذفِـَؽ  َمْوَج

 .افسمذي

 ( هؿ)ٚافثٚفٞ مـ إٔؿًٚم هؿ) احلٚؾيقنو )

(و ويُدقن ِف ئٓدٜ افّٔدغو َٛنٌ بهتاب١ اسبطٓاتوهق ) و(زقٝب)

 (و ويُقن ِف ئٜٓ افن ل.املٛنٌ بهتاب١ ايط٦ٝاتوهق ) و(ٚعتٝد)

حٚؾظ وحٍٔظو وـدؾ واحدد مدْٓ  يًدّك أي) د) ومًْك رؿٔٛ وظتٔ

أن مِدؽ افّٔددغ يددظك رؿٔددٛ ظتٔددو ومِددؽ افندد ل أي) هبدذيـ افٍِيددغو 

 يدظك رؿٔٛ ظتٔدو وؿٔؾ) أن أحدمهٚ رؿٔٛ وأخر ظتٔد.

وإذا ؾًؾ افًٌد احلًْٜ.. بٚدر مِؽ افّٔدغ بُتٚبتٓدٚو وإذا ؾًدؾ شدٔ ٜ 

غ بد  فدف مدـ إمدٚرة ظِٔدف أن وأراد مِؽ افن ل أن يُتٌٓٚ.. أمره مِؽ افّٔد

 يِّٓفو ؾ٘ن اشتٌٍر افًٌد وكٚب.. ـتٌٓٚ حًْٜو وإن   يًتٌٍر.. ـتٌٓٚ شٔ ٜ.

ِِددَػ ؾددٔ  يُتٌددٚنو ؾَددٚل جمٚهددد) يُتٌددٚن ظِٔددف حتددك إْٔٔددف ِف  وؿددد ُأخُت

ـؾ رءو وؿٚل ظُرمٜ) ٓ يُتٌٚن  ؽٚيٜ ؾٔ  يُتٌٚنو ؾٓ  يُتٌٚنأي) مروفو 

 (1)مٚ يٗئر أو يقزر ؾٔف. ٓإ

                                                 

ق  } چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  )ظْد ؿقفف كًٚػكًٍر افناج ادْر فِؼبْٔل إير  (1)

١٢.} 
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 .خازن الْة ورضقان، خازن افْار ومافؽ

  افؼح     

 هؿ)( ٚ)وافرابع وإخر مـ إؿًٚم) اخلٚزٕقنو 

وهدل شدٌع ضٌَدٚت) أظَلهدٚ وأخٍٓدٚ  و(خاشٕ ايٓازوهق ) و(َايو)

 ئْٓؿو ثؿ فيك واحلىّٜ وافًًر وشَر واجلحٔؿ واهلٚويٜ.

رًاو ـد  ؿدٚل كًدٚػ ومع مٚفؽ خٚزن افْٚر افزبٕٜٚٔو وهؿ كًًٜ ظؼ ٍٕد

و وفُؾ ٍٕر مْٓؿ ئْقد ٓ يًِدؿ ظدددهؿ إٓ  {٣١انًدثر  } چڎ  ڎ  ڈ چ 

و وشٖٔب بٔدٚن ضٌَٚ دٚ {٣١انًقدثر   } چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ اهللو ؿٚل كًٚػ 

 صٚء اهلل كًٚػ ظْد ذـر اجلزاء. إن

ر،ٔس خزٕتٓٚو ؿٚل كًٚػ ِف أي) ( خاشٕ ازب١ٓوهق ) و(ٚزعٛإ)

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  چ افذيـ اكَقا)   حؼ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

 .{٤٣انسير  } چى

واجلْٚن شٌع) افٍردوس وهل أظَلهدٚو وئْدٜ اددٖوىو وئْدٜ اخلِددو 

وئْٜ افًْٔؿو وئْٜ ظدنو ودار افًدَلمو ودار اجلدَللو وشدٖٔب إن صدٚء اهلل 

 كًٚػ كٍهِٔٓٚ ظْد ذـر اجلزاء.
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 نوافدرس اخلامس وافًؼ

 دم مًْك اإليامن  افُتب

ه  ومًْك اإليامن  افُتب هق: اظتَـاد أَـا ــلم اهلل إزل افَـديؿ ادْـز 

وإٔـف ، وأن ـؾ ما توّْتف حؼ وصدق ظـ اهلل تًاػ، ظـ احلروف وافهقت

 .افهلة وافسلم ٕف وتًاػ إٔزهلا ظذ رشِف ظِٔٓؿشبحا

 وهل:  مائة ..إمجآً وافقاجب مًرؾتف 

  افؼح     

 ُالدزع اخلاوظ ٔالعػسٔ

 يف وعٍٜ اإلمياُ بالكتب

َٚع٢ٓ اإلميإ بايهتب ٖٛ: اعتكا  أْٗا نالّ اهلل األشيـٞ ايكـدِٜ   )

ظدـ صدٍٜ  ِف احلدديٞ(و ـ  كَدم كٍهٔؾ ذفؽ املٓصَّٙ عٔ اسبسٚف ٚايضٛت

 افَُلم.

( عـٔ اهلل تعـازي  إٔ نـٌ َـا تغـُٓت٘ حـل ٚصـدم      ( جيٛ اظتَدٚد )ٚ)

ف مْٓٚ مـ ؽر افَرآن فًهدّتفو ) أْـ٘ ضـبهاْ٘   ( جيدٛ اظتَدٚد )ٚإٓ مٚ ُحرِّ

   ّ ــا عًـــ٢ زضـــً٘ عًـــِٝٗ ايضـــال٠ ٚايطـــال ( بٚفتٍهدددٔؾ افدددذي ٚتعـــازي أْصهلـ

 شْذـره أن إن صٚء اهلل كًٚػ.

 ٖٚٞ: ـتٚبو ) (َا١٥( مـ افُتٛ ادْزفٜ )ٚايٛادب َعسفت٘ إمجااًل)
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ٕبـل اهلل إ ـراهٔؿ، وظؼـة ظـذ  وثلثـقن ظـذ ، صٔثشتقن مْٓا ظذ ٕبل اهلل

  .ٕبل اهلل مقشك ؿبؾ افتقراة

  افؼح     

ًـ ( بـ آدمو )ضتٕٛ َٓٗا ع٢ً ْو اهلل غٝح إبـساِٖٝ   ْـو اهلل   ٢ٚثالثٕٛ ع

ۇئ  ۇئ  چ  كًٚػ) (و وهل ادراد بَقففٚعػس٠ ع٢ً ْو اهلل َٛض٢ قبٌ ايتٛزا٠

وبَقفدددددف {٣٤ – ٣٢انقققققُجى  } چىئۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   چ  )كًددددددددددٚػ

 (1)ظِٔٓ  وظذ ٌْٕٔٚ أؾوؾ افهَلة وأزـك افتًِٔؿ.  {١١ – ١٢األعهً  }

ٍٞ  مخًقن ظدذ شدٔدٕٚ  مْٓٚ إٔزل  )ـ  ِف )ؾٔض احلجٚ( بًوٓؿ وؿٚل   وصدٔ

شدٔدٕٚ  ظدذ  وظؼدة  آدم  ظذ شٔدٕٚ إدريسو وظؼة  شٔدٕٚ  ظذ  وثَلثقن

 ؾٓذه مٚ،ٜو ومًٓٚ افُتٛ إربًٜ ؾتُقن إمجًٚٓ مٚ،ٜ وأربًٜ. و إبراهٔؿ

وهذا ظذ افتَريٛ ٓ افتحَٔؼو ؿٚل افًحّٔل) ))واحلؼ ظدم حك افُتٛ 

ِف ظدد مًغو ؾَل يَٚل أهنٚ مٚ،ٜ وأربًٜ ؾَط: ٕٕؽ إذا كتًٌٝ و أي) ؾّتنٝ 

ًٚ افروايٚت جتدهٚ كٌِغ أربًٜ وث ٕغ وم ٚ،ٜو ؾٔجٛ اظتَٚد أن اهلل إٔزل ـتٌ

 (2)مـ افً ء ظذ اإلمجٚل(( اهد

                                                 

 (.1/168إير )دفٔؾ افٍٚحلغ( )ضًٌٜ ذـٜ افَدس( ) (1)

 (.11إير ذفؽ ِف )ـٚصٍٜ افًجٚ ذح شٍْٜٔ افْجٚ( )ضًٌٜ دار افتًٔر( ) (2)
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 ، ................ادْزفة ظذ ٕبل اهلل مقشك افتقراة: أر ًة وهل ..وتٍهٔلً 

  افؼح     

 ()ٖٚٞ  تيضٝاًل أزبع١( افقائٛ مًرؾتف مـ افُتٛ )ٚ)

ٚ و ؾ٘هنج ٕٚرهخرأي) ؿٔؾ) مٖخقذة مـ ورى افزٕدو (و ايتٛزا٠)) إول

و ؿٚل كًٚػ) ( ظِٔف افًَلماملٓصي١ ع٢ً ْو اهلل َٛض٢ٕقر وؤٚءو وهل )

ڇ  چ و وؿٚل كًٚػ) {٧٧انًائدة } چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ 

 .{٧٢األَبياء  } چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

ف افتقراةو حٔٞ حرؾف أـثدر مدـ ـٚكدٛ مدـ رهٌدٚن افٔٓدقد:  وؿد ُحرِّ

قا مٚ ؾٔف مـ  ٍُ ُْٔخ احلؼ افذي ٓ يتقاؾؼ مع هقاهؿو ؾٚفذي ظْدهؿ مْٚفتقراة ف

                   افهحٔحٜ هق بًوٓٚ ؾَطو وؿد أثٌٝ اهلل هذا افتحريػ ِف ؿقفف )

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ    چ

و ؿٚل اإلمٚم {٤١انبمرة  } چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

 ؿٚلو وهٛ ابـ أخزٕٚ ؿٚلو يقٕس حدثْٚافىزي ظْد كًٍر هذه أيٜ)))

) {٤١انبمرة  } چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ )ؿقفف ِف زيد ابـ ؿٚل

 واحلرام حرامٚو ؾٔٓٚ احلَلل جيًِقن حيرؾقهنٚو ظِٔٓؿو إٔزهلٚ افتل افتقراة

 اهد. ((حَٚ ؾٔٓٚ وافٌٚضؾ بٚضَل ؾٔٓٚ واحلؼ حَلٓ ؾٔٓٚ
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......................................................................... 

  افؼح     

انُسقاء   } چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وؿٚل كًٚػ) 

و ؿٚل احلٍظ بـ حجدر ِف افٍت )))ؿدٚل أبدق ظٌٔددة ِف ـتدٚب )ادجدٚز( ِف {٧٢

ٌدددقن {٧٢انُسقققاء  } چٺ  ٺ  ٺ  ٿ چؿقفدددف كًدددٚػ)  ِِّ و ؿدددٚل) يَ

ون(( اهد.  ويٌرِّ

و ـدد  ؾًِددقا ِف آيددٜ افددرئؿ حددغ وؿددٚل جمٚهددد) يًْددل كٌددديؾ افٔٓددقد افتددقراة

ٌَِّددقن افددرئؿ ظددذ افوددًٔػ إذا زٕددكو أمددٚ إن زٕددك افؼدديػ  أخٍقهددٚو ؾٔى

ـْ مْٓؿ.. محًقه وضٚؾقا بفو ؾ ٌْدِ  ًَ ـِ اهلل  َظ درَ  ْبد َّ َ  اهلل  َريِضَ  ُظ ُٓ دقدَ  َأنَّ  َظدْْ ُٓ َٔ  اْف

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقلِ  إَِػ  َئُٚءوا َِ َِّؿَ اهلل َظ ُروا وَوَش ـَ ؿْ  َرُئًَل  َأنَّ  فُ فَ  َؾَذ ُٓ  َواْمدَرَأةً  ِمْْ

َٚٔ َٕ َٚل  وَز ََ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  هَلُؿْ  َؾ َِ َِّؿَ اهلل َظ ْٖنِ  دِم  افت ْقَراةِ  دِم  ََتُِدونَ  َما)))َوَش  َص

ْجؿِ  ُٚفقا ((افر  ََ ؿْ  )َؾ ُٓ َوُح ٍْ دُدونَ  َٕ َِ دَٚل  وَوجُيْ ََ ٌْددُ  َؾ ـُ اهلل  َظ دَذْبُتؿْ  )َشدََلمٍ  ْبد  إِنَّ  ـَ

 َٓ ْئؿَ  ٚؾِٔ َكْقا وافرَّ َٖ وَهٚ بِٚفتَّْقَراةِ  َؾ ِٜ  َظدَذ  َيدَدهُ  َأَحدُدُهؿْ  َؾَقَودعَ  وَؾََْؼُ ْئؿِ  آَيد  وافدرَّ

َرأَ  ََ ٚ َمٚ َؾ َٓ َِ ٌْ َدَهٚ َوَمٚ َؿ ًْ َٚل  وَب ََ ٌْدُ  َففُ  َؾ ـُ اهلل  َظ  وَيدَدهُ  َؾَرَؾدعَ  وَيدَدكَ  اْرَؾدعْ  )ٍَشََلم ْب

ٚ َؾَِ٘ذا َٓ ُٜ  ؾِٔ ْئؿ آَي ُٚفق وِافرَّ ََ دُ  َيٚ َصَدَق  ا)َؾ َّّ ٚ ىُلَ َٓ ُٜ  ؾِٔ ْئؿِ  آَي ََٖمرَ  وافرَّ  َرُشدقُل  هِبَِ   َؾ

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َِ َِّؿَ اهلل َظ ٌْدُ  َؿَٚل  وَؾُرمِجَٚ َوَش ُٝ  )اهلل َظ ُئدَؾ  َؾَرَأْي ُٖ  افرَّ َْد  اْدَدْرَأةِ  َظدَذ  جَيْ

ٚ َٓ ٔ
َِ َجَٚرةَ  َي  .أخرئف افٌخٚري. احْلِ
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 ، ......................................سكادْزل ظذ ٕبل اهلل ظٔ واإلٕجٔؾ

  افؼح     

ٌ ) مـ افُتٛ هق )افثان ()ٚ  (و ؿٔؾ) مٖخقذ مـ افْجؾو وهدق اإلظبٝـ

اشتخراج خَلصٜ افقءو وشّل افُتٚب بذفؽ ٓشتخَلصف ٕقر افتدقراةو 

ومْددف ؿٔددؾ فِقفددد) ٕجددؾ أبٔددف ٓشتخَلصددف مْددفو وؿٔددؾ) هددل ـِّددٜ يقٕٕٚٔددٜ 

 مًْٚهٚ) بؼى.

( ظِٔدف افًدَلمو املٓـصٍ عًـ٢ ْـو اهلل عٝطـ٢    ) افُتدٚب هق اإلٕجٔؾو

بٖيدي أـثر مـ ـٚكٛ مـ ؿًٚوشٜ افْهدٚرىو  افتحريُػ  وؿد دخؾ اإلٕجَٔؾ 

فقاو حتدك  وًٌٕقا ـثدرًا مدـ ـتدٛ إٕٚئٔدؾ إػ إًٍٔدٓؿ بحٔدٞ زادوا وبددَّ

صٚر هْٚك أـثر مـ إٕجٔؾو ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل))إٕجٔدؾ متدكو وإٕجٔدؾ فقؿدٚو 

وإٕجٔؾ مرؿسو وإٕجٔؾ يقحّْٚو وإٕجٔؾ برٕٚبٚ(و ويًتدز إٕجٔدؾ برٕٚبدٚ هدق 

 اإلٕجٔؾ افَريٛ مـ افهحٜ.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      چ ؿدددٚل كًدددٚػ) 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  

 .{١٧انًائدة  } چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ
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ظـذ شـٔدٕا حمّـد صـذ اهلل وافٍرؿان ادْزل ، وافز قر ادْزل ظذ ٕبل اهلل داود

 .ظِٔف وشِؿ

  افؼح     

( ظِٔدف ايصبـٛز املٓـصٍ عًـ٢ ْـو اهلل  اٚ     ) مـ افُتٛ هق )افثافث (ٚ) 

 .{١٢٣انُساء  } چڤ  ڤ  ڤچ افًَلمو ؿٚل كًٚػ 

اييسقإ املٓصٍ ع٢ً ضٝدْا ضبُد ص٢ً ) مـ افُتٛ هق )افرا ع (ٚ)

افَرآنو ومًْٚه) افٍٚرق بغ احلؼ  (و وافٍرؿٚن اشؿ مـ أش ءاهلل عًٝ٘ ٚضًِ

و وؿدٚل {٦٣اإلَسقاٌ   } چجب   حب  خب  مب  ىب  يب  چ وافٌٚضؾو ؿٚل كًٚػ) 

آل } چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  )كًددددددددٚػ

 . {٧ – ٣عًراٌ  

وأش ،ف أربًٜ) افَرآنو وكرك اهلّز فٌدٜ ؿدريشو وافُتدٚبو وافدذـرو 

 وافٍرؿٚن.

وظدد شدقره) أربدع ظؼدة ومٚ،دٜ  ( ئزءو31وظدد أئزا،ف) ثَلثقن )

( آيدٜو 6616( شقرةو وظدد آيتف) شٝ ظؼة وشدت ،ٜ وشدتٜ آٓف )114)

( 77934وظدد ـِ كف) أربدع وثَلثدقن وكًدً ،ٜ وشدًٌٜ وشدًٌقن أفدػ )

ـِّددٜو وظدددد حروؾددف) واحددد وشددًٌقن وشددت ،ٜ وثَلثددٜ وثَلثددقن أفددػ 

 (.333671ث ،ٜ أفػ )وثَل
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مـ ضاظة اهلل ورشقفف، وافتّسؽ  ف وتًئّـف،  ٔفوإٔف جيب ظِْٔا افًّؾ  ام ؾ

 .وتًِّٔف وتًِّف، وَتقيده

  افؼح     

ددظ افَددرآن افُددريؿ مددـ افتٌددديؾ واف ٍِ ددؾ اهلل تحريددػو ؾوؿددد ُح ٍّ َددد كُ

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ چ بحٍيددف إػ يددقم رؾًددفو ؿددٚل كًددٚػ 

 .{١انحجر  }

( ٘ َـــٔ طاعـــ١ اهلل ن )افَدددرآأي) ( ٚأْـــ٘  ـــب عًٝٓـــا ايعُـــٌ سيـــا فٝـــ

ٿ  ٿ    چ (: فَقفدف كًدٚػ) ٚزضٛي٘  ٚايتُطو ب٘ ٚتععُٝ٘  ٚدبٜٛدٙ

ًٚ وؾٓدً  ٕحُٚمدفو وظّدًَل هبدٚو تعًُ٘( جيٛ )ٚو ){٧انًسيم  } چٿ ( حٍيد

 ( وكًِٔؿ أحُٚمف.ٚتعًُٝ٘)

 

 

             



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

351 

 افدرس افسادس وافًؼون

 دم اإليامن  افٔقم أخر

 ....، ...............مـ ادقت ..وأوفف، ٔامةوافٔقم أخر هق يقم افَ

  افؼح     

 الدزع الطادع ٔالعػسُٔ

 يف اإلمياُ بالًٕٗ اآللس

ل بٚفٔقم أخر: ٕٕف ٓ يقم ٚايّٝٛ اخخس ٖٛ ّٜٛ ايكٝا١َ) ِّّ (و وش

وهق مٍٚرؿٜ ( َٔ املٛت ..ٚأٚي٘بًدهو ؾَل ضِقع فِنّس بًد ذفؽ افٔقمو )

ظذ  اً افٌزايل ـَلم مجٔؾ ِف بٔٚن حََٜٔ ادقت وردَّ  وفإلمٚمافروح اجلًدو 

بًض افتقمهٚت افٍٚشدة أحٌٌٝ َِٕف هْٚ فتًؿ افٍٚ،دةو ؿٚل رمحف اهلل كًٚػ 

) أن فِْٚس ِف حََٜٔ ادقت طْقٕٚ ـٚذبٜ ؿد أخىٗوا اظِؿ)ِف اإلحٔٚء))

ؾٔٓٚو ؾيـ بًوٓؿ أن ادقت هق افًدمو وإٔف ٓ حؼ وٓ ٕؼو وٓ ظٚؿٌٜ 

 وافؼو وأن مقت اإلًٕٚن ـّقت احلٔقإٚت وئٍٚف افٌْٚتو وهذا فِخر

 رأى ادَلحدة وـؾِّ مـ ٓ يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر.

وطـ ؿقم إٔف يًْدم بٚدقتو وٓ يتٖ  بًَٚبو وٓ يتًْؿ بثقاب مٚ دام  

 ِف افَز إػ أن يًٚد ِف وؿٝ احلؼ.

وإٕ  ادثٚب وادًٚؿٛ وؿٚل آخرون) إن افروح بٚؿٜٔ ٓ كًْدم بٚدقتو  

 هل إرواح دون إئًٚدو وإن إئًٚد ٓ كًٌٞ وٓ حتؼ أصَل.



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

352 

......................................................................... 

  افؼح     

وـؾ هذه افيْقن ؾٚشدة ومٚ،ِٜ ظـ احلؼو بؾ افذي كنٓد فف ضرق 

ُ حٚل ؾَطو وأن آظتٌٚر وكْىؼ بف أيٚت وإ خٌٚر أن ادقت مًْٚه) كٌر 

. ًٜ َّ ًَّ ٚ ُمَْ ًٜ وإِمَّ َب ذَّ ًَ  افروح بٚؿٜٔ بًد مٍٚرؿٜ اجلًد إمٚ ُم

ومًْك مٍٚرؿتٓٚ فِجًد) إَىٚع ككؾٓٚ ظـ اجلًد بخروج اجلًد  

ظـ ضٚظتٓٚ: ؾ٘ن إظوٚء آٓت فِروح كًتًِّٓٚو حتك أهنٚ فتٌىش بٚفٔد 

و وكًِؿ حََٜٔ إصٔٚء بٚفَِٛو وافَِٛ هْٓٚ وكًّع بٕٚذن وكٌك بٚفًغ

ظٌٚرة ظـ افروحوؾٚفروح كًِؿ إصٔٚء بًٍْٓٚ مـ ؽر آفٜو وفذفؽ ؿد يتٖ  

بًٍْف بٖٕقاع احلزن وافٌؿ وافُّدو ويتًْؿ بٖٕقاع افٍرح وافنورو وـؾ 

ذفؽ ٓ يتًِؼ بٕٚظوٚءو ؾُؾ مٚ هق وصػ فِروح بًٍْٓٚ ؾٌَٔك مًٓٚ بًد 

ومٚ هق هلٚ بقاشىٜ إظوٚء ؾٔتًىؾ بّقت اجلًد إػ أن  مٍٚرؿٜ اجلًدو

كًٚد افروح إػ اجلًدو وٓ يًٌد أن كًٚد افروح إػ اجلًد ِف افَزو وٓ يًٌد 

 أن كٗخر إػ يقم افًٌٞو واهلل أظِؿ ب  حُؿ بف ظذ ـؾ ظٌد مـ ظٌٚده.

وإٕ  كًى ُؾ اجلًد بٚدقت يوٚهل كًىؾ أظوٚء افزمـ بًٍٚد مزاج  

ع ؾٔفو وبندة كَع ِف إظهٚب متْع ٍٕقذ افروح ؾٔٓٚو ؾتُقن افروح يَ

افًٚدٜ افًٚؿِٜ اددرـٜ بٚؿٜٔ مًتًِّٜ فًٌض إظوٚءو وؿد اشتًل ظِٔٓٚ 

 آٓتو بًوٓٚو وادقت ظٌٚرة ظـ اشتًهٚء إظوٚء ـِٓٚو وـؾ إظوٚء
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  افؼح     

وأظْك بٚفروح) ادًْك افذي يدرُك مـ اإلًٕٚن وافروح هل ادًتًِّٜ هلٚ.

افًِقَم وأٓم وافٌّقمو وفذات إؾراحو ومٓ  بىؾ ككؾٓٚ ِف 

إظوٚء..   كٌىؾ مْٓٚ افًِقم واإلدراـٚتو وٓ بىؾ مْٓٚ إؾراح 

 فِذات.وافٌّقمو وٓ بىؾ مْٓٚ ؿٌقهلٚ فمٓم وا

واإلًٕٚن بٚحلََٜٔ هق ادًْك اددرك فًِِقم وفمٓم وافِذاتو  

 وذفؽ ٓ يّقُتو أي) ٓ يًْدم.

ومًْك ادقت) إَىٚع ككؾف ظـ افٌدنو وخروج افٌدن ظـ أن  

ًٜ ففو ـ  أن مًْك افزمٕٜٚ خروج افٔد ظـ أن كُقن آفٜ مًتًِّٜو  يُقن آف

ٌٜ ِف إظوٚء ـِٓٚو ٌٜ مىَِ ُف وُروُحُفو  ؾٚدقت زمٕٚ ًُ وحََٜٔ اإلًٕٚن ٍٕ

 وهل بٚؿٜٔ.

ُ حٚفف مـ ئٓتغ)ًٕؿ   و كٌر 

َْٔع إحدامها 
ُف َومَجِ َِ ُف َوَيَدُه َوِرْئ َٕ ٚ ًَ

ُف وفِ َٕ َُْْٔف وأذ َٛ ِمُْْف َظ َِ ) إٔف َش

أظوٚ،فو وشِٛ مْف أهِف ووفده وأؿٚربف وشٚ،ر مًٚرؾفو وشِٛ مْف خِٔف 

 ر أمَلـف.ودوابف وؽِ ٕف ودوره وظَٚره وشٚ،

  َٛ َٛ هذه إصٔٚء مـ اإلًٕٚن وبغ أن ُيًِ وٓ ؾرق بغ أن ُكًِ

 اإلًُٕٚن مـ هذه إصٔٚء: ؾ٘ن ادٗ  هق افٍراقو وافٍراق حيهؾ كٚرة بٖن 
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َٛ مُٚل افرئِؾو وكٚر ة بٖن ُيًٌك افرئُؾ ظـ ادِِؽ وادِٚلو وإ  واحد ِف ُيْٓ

 احلٚفتغ.

ُٛ اإلًِٕٚن ظـ أمقافف ب٘زظٚئف إػ ظٚ  آخر ٓ   وإٕ  مًْك ادقت) شِ

يْٚشٛ هذا افًٚ : ؾ٘ن ـٚن فف ِف افدٕٔٚ رء يٖٕس بف ويًسي  إفٔف ويًتد  

ُه ظِٔف بًد ادقتو ويهًٛ صَٚؤ ُ ه ِف مٍٚرؿتفو بؾ بقئقده.. ؾًُٔيؿ حَتَن 

يِتٍٝ ؿٌِف إػ واحٍد واحٍد مـ مٚفف وئٚهف وظَٚرهو حتك إػ ؿّٔص ـٚن 

يًٌِف مثَل ويٍرح بفو وإن   يُـ يٍرح إٓ بذـر اهلل و  يٖٕس إٓ بف.. ظُيؿ 

ًَٝ ظْف افًقا،ؼ 
َ بْٔف وبغ ىلٌقبفو وُؿىِ ُف ومتٝ شًٚدكف: إذا ُخعِّ ُّ ًٕٔ

ٌٜ ظـ ذـر اهلل كًٚػو ؾٓذا أحد وافنقاؽؾ: إذ مجٔع أشٌٚب افد ٕٔٚ صٚؽِ

 وئٓل ادخٚفٍٜ بغ حِٚل ادقت وحٚل احلٔٚة.

) إٔف يُْنػ فف بٚدقت مٚ   يُـ مُنقؾٚ فف ِف احلٔٚة: ـ  ؿد وافثان

يُْنػ فِّتَٔظ مٚ  يُـ مُنقؾٚ فف ِف افْقمو وافْٚس ٕٔٚمو ؾ٘ذا مٚكقا.. 

ف مـ حًْٚكف وشٔ ٚكفو وؿد ـٚن إتٌٓقاو وأول مٚ يُْنػ فف مٚ ييه ويًٍْ

ذفؽ مًىقرا ِف ـتٚب مىقي ِف ه ؿٌِفو وـٚن ينٌِف ظـ آضَلع ظِٔف 

صقاؽؾ افدٕٔٚ: ؾ٘ذا إَىًٝ افنقاؽؾ.. إُنػ فف مجٔع أظ ففو ؾَل يْير 

ثُِر أن خيقض ؽّرَة افْٚر فِخَلص مـ  ْٗ ًا ُي َ ُ ظِٔٓٚ حَتَن   إػ شٔ ٜ إٓ وَيَتَحنَّ
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اإلسراء  } چے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         چكِؽ احلنةو وظْد ذفؽ يَٚل فف 

١٧}. 

ويُْنػ ـؾ ذفؽ ظْد إَىٚع افٍْس وؿٌؾ افدؾـو وكنتًؾ ؾٔف  

ٔٚ افٍٕٜٚٔ دون مٚ ٕران افٍراق: أظْك) ؾراق مٚ ـٚن يىّ ـ إفٔف مـ هذه افدٕ

ٌٌُِٜ) ؾ٘ذا بِغ ادَهد..  ٌٌُِٜ: ؾ٘ن مـ ضِٛ افزاَد فِ أراد مْٓٚ ٕئؾ افزاد واف

ؾرح بٍّٚرؿتف بَٜٔ افزاد: إذ   يُـ يريد افزاد فًْٔفو وهذا حٚل مـ   يٖخذ 

مـ افدٕٔٚ إٓ بَدر افيورةو وـٚن يقد أن كَْىع بوركفو فًٔتٌْك ظْف: 

هُ   واشتٌْك ظْف. ؾَد حهؾ مٚ ـٚن يقد 

وهذه إٔقاع مـ افًذاب وأٓم ظئّٜو  جؿ ظِٔف ؿٌؾ افدؾـو ثؿ  

ُد ُرْوُحُف إػ اجلًد فْقع آخر مـ افًذابو وؿد يًٍك ظْفو  ظْد افدؾـ ؿد ُكرَّ

ويُقن حٚل ادتًْؿ بٚفدٕٔٚ ادىّ ـ إفٔٓٚ ـحٚل مـ كًْؿ ظْد ؽٌٜٔ مِؽ مـ 

 أن اَدَِؽ يتًٚهؾ ِف أمرهو أو ظذ ادِقك ِف داره ومُِف وحريّف اظت دا ظذ

أن اَدَِؽ فٔس يدري مٚ يتًٚضٚه مـ ؿٌٔ  أؾًٚففو ؾٖخذه ادُِؽ بٌتٜو وظرض 

ًةو وخىقة  ًة َذرَّ ْٝ ؾٔٓٚ مجٔع ؾقاحنف وئْٚيٚكف َذرَّ َٕ ظِٔف ئريدة ؿد ُدوِّ

خىقةو وادِؽ ؿٚهر متًِطو وؽٔقر ظذ َحَرِمِفو ومْتَؿ مـ اجلْٚة ظذ 

 هذا   إػ  ظِٔفو ؾٕٚير  افًهٚة  ِف  إفٔف  يتنٍع  مـ إػ   مِتٍٝ  وؽر  مُِفو
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ـٔػ يُقن حٚفف ؿٌؾ ٕزول ظذاب ادِؽ بف مـ اخلقفو واخلجِٜ  وادٖخقذ

 واحلٔٚءو وافتحن وافْدم.

ادٔٝ افٍٚئر ادٌس بٚفدٕٔٚ ادىّ ـ إفٔٓٚ ؿٌؾ ٕزول ظذاب ؾٓذا حٚل  

افَز بفو بؾ ظْد مقكف ًٕقذ بٚهلل مْف: ؾ٘ن اخلزَي وآؾتوٚح وهتؽ افًس 

 أظيؿ مـ ـؾ ظذاب حيؾ بٚجلًد مـ افيب وافَىع وؽرمهٚ.

ؾٓذه إصٚرة إػ حٚل ادٔٝ ظْد ادقت صٚهدهٚ أوفق افٌهٚ،ر بّنٚهدة 

ٍٜ أؿقى مـ   منٚهدة افًغو وصٓد فذفؽ صقاهد افُتٚب وافًْٜ.بٚضْ

ٓ يُّـ ـنػ افٌىٚء ظـ ـْف حََٜٔ ادقت: إذ ٓ يًرف : ْ ًٕؿ 

ادقت مـ ٓ يًرف احلٔٚةو ومًرؾٜ احلٔٚة بًّرؾٜ حََٜٔ افروح ِف ًٍٕٓٚو 

وإدراك مٚهٜٔ ذا ٚو و  يٗذن فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يتُِؿ 

ِٔس و ؾ{٢١اإلسراء  } چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  )ظذ أن يَقلؾٔٓٚو وٓ أن يزيد 

ٕحد مـ ظِ ء افديـ أن يُنػ ظـ ه افروح وإن اضِع ظِٔفو وإٕ  

 (1).إتٓك ـَلم اإلمٚم افٌزايل(( ادٖذون ؾٔف ذـر حٚل افروح بًد ادقت

 ؾٔجٛ اإلي ن بٚفٔقم أخر وبٚدقتو ؾَٔٚمٜ ـؾ صخص بّقكفو ؿٚل

                                                 

 .(472-9/468)ِقم افديـ )ضًٌٜ دار ادْٓٚج( إحٔٚء ظ (1) 
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و وـؾ افٌؼ يٗمْقن {١٢١آل عًراٌ  آ چں  ں  ڻ  ڻچ  كًٚػ) 

بٚدقت: ٕهنؿ ينٚهدون حدوثف ظذ ـؾ ذي ٍٕسو فُـ افٍرق بغ ادٗمـ 

 ره.وؽره.. أن ظَٔدة ادٗمـ ِف ادقت إٔف بٖمر اهلل كًٚػ وإرادكف وكَدي

 :وطألٛ القتن 

 مـ مٚت مَتقًٓ.. هؾ إَٙ ظّره؟ أم أن افَٚكؾ إَٔص مـ ظّره؟

 )مذهبغ) أن هْٚك القاب

ـدؾ ذي  احلؼ وهؿ أهؾ افًْٜ واجل ظدٜو أن) وهق مذهٛ أهؾ إول

روٍح ُيًٍؾ بف مٚ يزهؼ روحف.. هق مٔدٝ بَٕٚودٚء ظّدرهو ؾٕٚئدؾ ظْددهؿ 

 .واحدو ٓ يٌَؾ افزيٚدة وٓ افَْهٚن

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵﮶  ﮷  چ ؿددددددددٚل اهلل كًددددددددٚػ) 

 چې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئچ و وؿٚل كًٚػ)  {٢١انُحم  } چ﮸ 

 .{١١انًُافمىٌ  }

ؿد اشتق  أئِف  ..وؿد دّفٝ إحٚديٞ افهٔحٜ ظذ أن ـؾ مـ هِؽ

  ُروح إن  ):)مـ ؽر كَدم وٓ كٖخر ظْفو ؾّـ ذفؽ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

358 

......................................................................... 

  افؼح     

َُدسِ  َث  اف ٍَ َِٓـا ِرْزؿٓـا تسـتُّؾ حتـك ٍٕس ََتُقَت  فـ إٔف ُروظل دم َٕ  ((وأَج

 .وظٌدافرزاق ووابـ أك صٌٜٔ ووافدار ؿىْل وأخرئف افٌزار

ؿ كزيد ِف افًّدر ـد  أمٚ مٚ ورد ِف بًض إحٚديٞ مـ أن صِٜ افرح

ْـ ِف ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ))) َٖ  ِرْزؿِـفِ  دِم  َفـفُ  ُيْبَسـطَ  َأنْ  َأَحب   َم  دِم  َفـفُ  َوُيَْْسـ

َِٔهْؾ  َأَثِرهِ  ِْ فُ  َؾ دة ؾٔدف بحًدٛ .. ؾدٚدراد بدف افزيدٚأخرئدف افٌخدٚري ومًدِؿ ((َرمِحَ

 (1)مٚ ورد مـ أيٚت.َيُرد   آحٚد ٓ ف خزاخلر وافزـٜو ثؿ إٔ

ؾ٘ن خمتٚر أهؾ افًْٜ واجل ظٜ أن ـؾ مَتدقل مٔدٝ بَٕٚودٚء  و الِّة

ظّددرهو وحوددقر أئِددف ِف افقؿددٝ افددذي ظِددؿ اهلل ؾٔددف حهددقل مقكددف أزًٓو 

وذفؽ بخَِف كًٚػو دون مدخِٜٔ فَِٚكؾ ؾٔف: إٓ اإلـتًدٚب: وهلدذا وئدٛ 

 اـتًٌف ؾَط. ظِٔف افَهٚص مـ حٔٞ إٔف

  ُيَتدؾ.. جلدٚز أن يّدقت ِف ذفدؽ  وؿٚل أهؾ افًْٜ واجل ظٜ) إٔدف فدق

ز  افقؿٝو أو ٓ يّقت: ٕٕف ٓ اضَِّلع فْٚ ظذ مٚ ِف ظِؿ اهللو وإٕ  هذا افتجقِّ

و أمدٚ وؿدد ذاب ظذ ؾرض ظدم ؿتِدفو أي ٍٕدسض ذفدؽ ِف حٚفدٜ ظددم ؿتِدف

 ُؿتَِؾ.. ؾَد بٚن فْٚ بَتِف أن اهلل كًٚػ ظِؿ مقكف ِف ذفؽ افقؿٝو ؾَل يُّـ أن 

                                                 

 .(351)افٌٔجقري إير  (1)
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 ، .....................إػ دخقل أهؾ الْة الْة، وأهؾ افْار افْار ..وآخره

  افؼح     

ًٚ: ٕٕدف فدق   يّدٝ  يتخِػ ظْف ادقتو ؾًٌد ؿتِف َٕقل) فق   يَتؾ دٚت ؿىً

فِزم افتٌّر ِف أمر افًِؿو وهق ىلٚلو وواؾؼ ظذ هذا افَقل مـ ادًتزفدٜ أبدق 

 اهلذيؾ.

وهدق مدذهٛ بٚضدؾ وؽدر مىدٚبؼ  -ِف ادًدٖفٜو  ) ادذهٛ افثٚينافثان

مذهٛ افًٌُلو وهق) أن ادَتدقل فدف أئدَلنو أئدؾ بٚفَتدؾو وهق  –فِقاؿع 

وأئؾ بٚدقتو فق   ُيَتؾ فًٚش إػ أئِف بٚدقتو واشتدل ظذ ذفدؽ بَقفدف 

و حٔدٞ ؿدٚل) {١١٢آل عًراٌ  } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ كًٚػ) 

 رة.أن افًىػ بٚفقاو يَتيض ادٌٚي

ورّد ظِٔف أهؾ افًْٜ واجل ظٜ بَقهلؿ) أن ادًْك افهحٔ  ف ـ مّتؿ مـ 

ُتؿ بٖن مت ؿ بًٌٛ. ِْ  ؽر شٌٛ طٚهرو أو ُؿتِ

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

َتددددددُؾ  َْ ـْ ُي ٌٝ بًّددددددره مدددددد ِّٔدددددد  وم

 

 

ٌَدددددُؾ  َْ  وؽدددددُر هدددددذا بٚضدددددٌؾ ٓ ُي

  ( ٙ إزي  خـٍٛ أٖـٌ   ) ..افٔقم أخر افذي هدق يدقم افَٔٚمدٜأي) ( ٚآخـس

 آشتَرارو وهق يقم ضقيؾو ؿٚل ـًٛ أي) ( ازب١ٓ  ٚأٌٖ ايٓاز ايٓاز ازب١ٓ
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ومًْك اإليامن  افٔقم أخر هق: افتهديؼ  قجـقده ومـا أصـتّؾ ظِٔـف 

 ،وادقؿـػ وأهقافـف ،واحلؼـ ،وافْنـقر ،وافبًـث ،مـ ظذاب افَز ؤًّٕـف

 ..............................................، .........وتىاير افهحػ
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ؿدددٚل)   {٢انًطففقققيٍ  } چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئچ وؿتدددٚدة ِف ؿقفدددف كًدددٚػ) 

 (1)يَقمقن ثَلث مٚ،ٜ ظٚم.

 ) كدَل رشدقل اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ هدذه أيدٜ       وؿٚل ابـ ظّر 

  ؿُ ُُ ًَ مَجَ  اِ ذَ إِ  ؿْ ُُ  ِ  َػ ْٔ ـَ و ثؿ ؿٚل))) {٢انًطففيٍ  } چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئچ 

ــ اهللُ ــجُيْ  اَم ـَ ــافْ   عُ َّ ــَْ ُِ افْ  دِم  ُؾ ْب َٕ ــأَ  ْغَ ِســمَخْ  ةِ ا ــإِ  رُ ُيــْْ يَ  َٓ  ةٍ َْ َشــ َػ ْف أخرئددف  ((ؿْ ُُ ْٔ َف

 .واحلٚـؿ ويناافىز

َٚع٢ٓ اإلميإ بايّٝٛ اخخس ٖٛ: ايتضدٜل بٛدٛ ٙ َٚا أغتٌُ )

عًٝ٘ َٔ عراب ايكر ْٚعُٝ٘ ٚايبعح ٚايٓػٛز ٚاسبػس ٚاملٛقف ٚأٖٛاي٘ 

ًىقر ؾٔٓٚ إظ ل وإؿقالو ؾّـ افْٚس مـ يٖخذ ( ادٚتطاٜس ايضهف

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  چ  ـتٚبف بّْٔٔف وهؿ أهؾ افٍقزو ؿٚل كًٚػ)

ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲ 

                                                 

 .(9/539)إحٔٚء ظِقم افديـ إير  (1)
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، أو افًَابواحلساب، واحلقض، وافكاط، وادٔزان، والزاء  افثقاب 

 ، .......................وافنٍاظة افًيّك فْبْٔا حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

  افؼح     

و ومْٓؿ مـ يٖخذ ـتٚبف بن ففو وهؿ أهؾ  {٦٧ – ١١انحالت  } چ﮻  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  چ  اخلنانو ؿٚل كًٚػ)

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

وظْدمٚ كتىٚير افهحػ يّد مجٔع افْٚس حتك .{٦١ – ٦١انحالت  } چىئ 

و ويرد ون أيدهيؿ افن ل خِػ طٓقرهؿو ؾّـ ـتٛ اهلل  أي هنؿإصَٔٚء 

ظِٔف أخذ ـتٚبف بن ففو ؾ٘ن افُتٚب يىر ويٖكٔف مـ وراء طٓره حتك يَع ِف 

االَشماق  } چژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  چ ) ٚػيده افن لو وفذفؽ ؿٚل كً

١١}. 

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة) 

ٌٛ أخدددُذ افًٌدددٚد افهدددحٍٚ  ووائددد

 

 

ًٚ ُظِرؾددددٚ  ـدددد  مددددـ افَددددرآن ّٕهدددد

اسبطـاب  ٚاسبـٛل  ٚايضـساط     (  ٚ ينتّؾ ظِٔدف يدقم افَٔٚمدٜ ))ٚ)  

(و وشدٖٔب بٔدٚن ـدؾ ذفدؽ إن صدٚء اهلل ٚاملٝصإ  ٚازبصا٤ بايجٛاب أٚ ايعكاب

 ًٚػ.ك

 :ٛالػفاع 

ايػـياع١ ايععُـ٢ يٓبٝٓـا ضبُـد صـ٢ً      ( كُدقن ِف يدقم افَٔٚمدٜ )ٚ)

 (.اهلل عًٝ٘ ٚضًِ
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 وافنٍٚظٜ فٌٜ) افقشِٜٔ وافىِٛ.

ًٚ) شٗال اخلر فٌِر.  وظرؾ

صٍٚظٜو وصٍٚظتف شدٌحٕٚف وكًدٚػ ظٌدٚرة ظدـ وفِحؼ شٌحٕٚف وكًٚػ 

 ًٚ ظٍقهو ؾٕ٘ف كًٚػ ينٍع ؾّٔـ ؿٚل )ٓ إفف إٓ اهلل ىلّدد رشدقل اهلل(و أو مثٌتد

رشٚفٜ افرشقل افذي أرشؾ إفٔف بٚفًٌْٜ فٌر أمٜ شٔدٕٚ ىلّد صدذ اهلل ظِٔدف 

 مدـ ؽدروشِؿو و  يًّؾ خرًا ؿطو ؾ٘ن اهلل يتٍوؾ ظِٔف بًد دخدقل افْدٚر 

خيرئف مدـ ؽدر صدٍٚظٜ أحدد ؾٔدف كٍودًَل مْدف كًدٚػو وِف أي) أحدو صٍٚظٜ 

عُ احلديٞ افىقيؾ ))) ٍَ َْٔن ٔ قنَ  َؾ ةُ  افْ بِ َُ ِمُْقنَ  َواْدََلئِ ْٗ ـقُل  َواْدُ َُ َٔ ب ـارُ  َؾ َٔـْت  اْلَ
َِ  َ 

اَظتِل ٍَ بُِض  َص َْ َٔ ـْ  َؿْبَوةً  َؾ ُْٔخِرُج  افْ ارِ  ِم ـ اْمُتِحُنـقا َؿـْد  َأْؿَقاًمـا َؾ ََ ِْ ُٔ َـرٍ  دِم  ْقنَ َؾ ََ 

َْٖؾَقاهِ  ْ ةِ   ِ ـاُل  اْلَ ََ َٔـاةِ  َمـاءُ  َفـفُ  ُي َُْْٔبُتـقنَ  احْلَ ْٔـفِ  دِم  َؾ ـاَم  َحاَؾَت ب ـةُ  َتُْْبـُت  ـَ
 مَحِٔـؾِ  دِم  احْلِ

ْٔؾِ  ــ قَهــا َؿــْد  افس  ُّ ــْخَرةِ  َجإـِـِب  إَِػ  َرَأْيُت ــَجَرةِ  َجإـِـِب  َوإَِػ  افه  ــانَ  َؾــاَم  افن   إَِػ  ـَ

سِ  ّْ َٓ  افن  ـانَ  اِمْْ ـ ـَ ـانَ  َوَمـا َأْخرَضَ ـا ـَ َٓ ـانَ  افيِّـؾِّ  إَِػ  ِمْْ ََٔض  ـَ َْٔخُرُجـقنَ  َأْ ـ  َؾ

ُؿْ   َ َٖ ُٗ  ـَ ُف ْٗ  ِ ُؾ  اف ًَ ُْٔج ـَقاتِٔؿُ  ِرَؿاهِبِؿْ  دِم  َؾ ُِقنَ  اخْلَ َٔـْدُخ ْ ـةَ  َؾ ـقُل  اْلَ َُ َٔ ْ ـةِ  َأْهـُؾ  َؾ  اْلَ

ءِ  َٓ ُٗ اءُ  َه ََ ـِ  ُظَت مْحَ ؿْ  افر  ُٓ َِ ْ ةَ  َأْدَخ ْرِ  ِ  اْلَ ؾٍ  ٌَ َّ ُِقهُ  َظ ِّ َٓ  َظ ُمقهُ  َخـْرٍ  َو ـاُل  َؿـد  ََ ُٔ  َؾ

ؿْ  ؿْ  هَلُ ُُ فُ  َرَأْيُتؿْ  َما َف َِ فُ  َوِمْث ًَ  .أخرئف افٌخٚري(( َم
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قُل  ُثؿ  وِف روايٜ))) َُ ْت اهلل  َي ًَ ٍَ ةُ ادَْ  َص َُ عَ  َلئِ ٍَ َٔاءُ  َوَص بِ ْٕ َ ْٕ عَ  ا ٍَ  َوَص

ِمُْقنَ  ْٗ َِلَ  اْدُ امِحِغَ  َأْرَحؿُ  َوَ  بُِض  َؿاَل  افر  َْ َٔ ـْ  َؿْبَوةً  َؾ  َؿْبَوَتْغِ  َؿاَل  َأوْ  افْ ارِ  ِم

اٌس  َٕ  ْ ُِقا َل َّ ًْ ا هللِ َي ُؿقا َؿْد  َؿط   َخْرً اًم  َصاُروا َحت ك اْحَسَ َتك َؿاَل  مُحَ ْٗ ُٔ  إَِػ  ؿْ هِبِ  َؾ

اُل  َماءٍ  ََ َٔاةِ  َماءُ  َففُ  ُي َُٔهب   احْلَ ؿْ  َؾ ِٓ ْٔ َِ َُْْٔبُتقنَ  َظ اَم  َؾ ب ةُ  َتُْْبُت  ـَ
ْٔؾِ  مَحِٔؾِ  دِم  احْلِ  افس 

َْٔخُرُجقنَ  ـْ  َؾ ِٗ  ِمْثَؾ  َأْجَساِدِهؿْ  ِم ُف ْٗ  ِ ؿْ  دِم  اف ِٓ اَتؿُ  َأْظَْاؿِ اءُ  اخْلَ ََ اُل  َؿاَل اهلل  ُظَت ََ ُٔ  َؾ

ؿْ  ُِ  هَلُ ْ ةَ  قااْدُخ ُْٔتؿْ  َؾاَم  اْلَ ـْ  َرَأْيُتؿْ  َأوْ  ََتَْ  ءٍ  ِم قَ  َرْ ُٓ ؿْ  َؾ ُُ ـْ  َأْؾَوُؾ  ِظِْْدي َف   َهَذا ِم

قُفقنَ  َؿاَل  َُ َٔ َْا َؾ ـْ  َأْؾَوُؾ  َوَما َر   قُل  َؿاَل  َذفَِؽ  ِم َُ َٔ ؿْ  ِرَضـائِل َؾ ُُ ْٔ ـ َِ  َؾـَل  َظ

ؿْ  َأْشَخطُ  ُُ ْٔ َِ  .أخرئف اإلمٚم أمحد(( َأَ ًدا َظ

أن رشقل اهلل صذ اهلل  اد بٚفنٍٚظٜ مْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هل)وادر

ظِٔف وشِؿ يىِٛ مـ اهلل كًٚػ ِف يقم افَٔٚمٜ خدرًا فدًٌض اخلِدؼو ؾًٔىٔدف 

  (1)اهلل كًٚػ مٚ ضِٛ وينًٍف ؾّٔـ صٍع فف.

 )ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة

عِ  ٍَّ  ووائدددددددٛ صدددددددٍٚظٜ ادنددددددد

 

 

مٚ ٓ مَتَْْدددددددددعِ   ىلّدددددددددد مَددددددددددَّ

                        بددٝ ِف افَددرآن افُددريؿو ؾّددـ ذفددؽ ؿقفددف كًددٚػ ) وأصددؾ افنددٍٚظٜ ثٚ 

 ڃ  چ  چ و وؿقفف {٦١١انبمرة  } چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ چ 

                                                 

 .(198)ادختك ادٍٔد إير  (1)
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ظِٔدف وشدِؿ افتدل جيدٛ  .أمٚ صدٍٚظتف صدذ اهلل{٦٢األَبياء  } چچ  چ  چ  

ًٚ اظتَٚدهددٚ.. ؾَددد دل ظِٔٓددٚ افَددرآن افُددريؿو وؾهددِتٓٚ  ظددذ ادُِددػ ذظدد

ڍ  ڌ    چ  إحٚديٞ افٌْقيٜ افهدحٔحٜ افُثدرةو ؾّدـ ذفدؽ ؿقفدف كًدٚػ )

 .{٤١اإلسراء  } چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

هذه أيٜ ـد  ِف كًٍدره افدذي مجًدف افندٔيب ذـر ؿٚل ابـ ظٌٚس ظْد 

هدد(و ؿدٚل))أن ئَّدؽ 817ٍدروز أبدٚدي ادتدق  شدْٜ )ىلّد بـ يًَقب اف

ًٚ ىلّقدًا و مَٚم افنٍٚظٜ حيّدك إوفقن وأخرون(اهددو وبْحدق  ربؽ مَٚم

 ذفؽ ؿٚل جمٚهد وافىزي وؽرمهٚ مـ أهؾ افتًٍر.

افنددٍٚظٜ افًيّددك افتددل هددل أول  ادَددٚم  ..وادددراد بٚفنددٍٚظٜ ِف أيددٜ

ادَٚم ادحّدقد.. أي) و وآخره أخرون افذي حيّده ؾٔف إوفقن و ادحّقد

 (1)جلْٜ وأهؾ افْٚر ِف افْٚر.اظْد اشتَرار أهؾ اجلْٜ ِف 

ـْ ؾ َٕسٍ  ًَ ِلَّ  َأنَّ  َظْْفُ اهلل  َريِضَ  َأ ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ َبُس )))َؿَٚل  َوَش  َُيْ

ِمُْقنَ  ْٗ َٔاَمةِ  َيْقمَ  اْدُ
َِ قا َحت ك اْف  ّ َُ   َِذفَِؽ  ُُيِ َٔ َْا َفقْ  قُفقنَ َؾ ًْ ٍَ َْا إَِػ  اْشَتْن َُيَْا َر ِّ  َؾُرِ

ـْ  إَِْا ِم َُ ُْٖتقنَ  َم َٔ قُفقنَ  آَدمَ  َؾ َُ َٔ َت  َؾ ْٕ َؽ  افْ اسِ  َأُ ق آَدمُ  َأ ََ َِ َِٔدهِ اهلل  َخ ََْؽ   ِ َُ   َوَأْش

                                                 

 .(429)افٌٔجقري إير  (1)
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َتفُ  َفَؽ  َوَأْشَجَد  َجْ َتفُ  َُ َؽ  َمَلئِ َّ  ِ ؾِّ  َأْشاَمءَ  َوَظ ءٍ  ـُ عْ  َرْ ٍَ  َر َِّؽ  ِظَْْد  َفَْا فَِتْن

ـْ  ُيِرََيَْا َحت ك إَِْا ِم َُ قُل  َؿاَل  َهَذا َم َُ َٔ ؿْ  َفْسُت  َؾ ـُ رُ  َؿاَل  ُهَْا ـُ  اف تِل َخىَِٔئَتفُ  َوَيْذ

فُ  َأَصاَب  َِ ـْ ـْ  َأ َجَرةِ  ِم ِلَ  ْد َوؿَ  افن  ا َُ َٓ ـْ  َظْْ َل  ُٕقًحا اْئُتقا َوَفُِ بِلر  َأو  َثفُ  َٕ ًَ اهلل  َ 

َْرضِ  َأْهؾِ  إَِػ  ْٕ ُْٖتقنَ  ا َٔ قُل  ُٕقًحا َؾ َُ َٔ ؿْ  َفْسُت  َؾ ـُ رُ  ُهَْا ـُ  اف تِل َخىَِٔئَتفُ  َوَيْذ

اَففُ  َأَصاَب  َٗ فُ  ُش ْرِ  َر   ٌَ ِْؿٍ   ِ ـْ  ِظ ـِ افر   َخَِِٔؾ  إِْ َراِهٔؿَ  اْئُتقا َوَفُِ ُْٖتقنَ  َؿاَل  مْحَ َٔ  َؾ

قُل  إِْ َراِهٔؿَ  َُ َٔ ؿْ  َفْسُت  إِنِّ  َؾ ـُ رُ  ُهَْا ـُ ِاَِمٍت  َثَلَث  َوَيْذ ـ   ـَ َذهَبُ ـْ  ـَ  اْئُتقا َوَفُِ

فُ  افت ْقَراةَ اهلل  آَتاهُ  َظْبًدا ُمقَشك َّ  ِ ـَ َ فُ  َو ًّٔا َوَؿر  ِج ُْٖتقنَ  َؿاَل  َٕ َٔ قُل  ُمقَشك َؾ َُ َٔ  إِنِّ  َؾ

ؿْ ُهَْ  َفْسُت  ـُ رُ  ا ـُ فُ  َأَصاَب  اف تِل َخىَِٔئَتفُ  َوَيْذ َِ َس  َؿْت ٍْ ـْ  افْ   َظْبَد  ِظَٔسك اْئُتقا َوَفُِ

َتفُ اهلل  َوُروَح  َوَرُشقَففُ اهلل  َّ
ِِ ـَ ُْٖتقنَ  َؿاَل  َو َٔ قُل  ِظَٔسك َؾ َُ َٔ ؿْ  َفْسُت  َؾ ـُ ـْ  ُهَْا  َوَفُِ

ًدا اْئُتقا  ّ ِْٔف  َصذ   حُمَ َِ ِ ؿَ اهلل َظ رَ  اَظْبًد  َوَش ٍَ مَ  َما َففُ اهلل  َؽ د  ََ ـْ  َت بِفِ  ِم ْٕ رَ  َوَما َذ َٖخ   َت

ُْٖتقِن  َٔ ِْٖذنُ  َؾ َْٖشَت َذنُ  َداِرهِ  دِم  َرّبِّ  َظَذ  َؾ ْٗ ُٔ ْٔفِ  ِل  َؾ َِ ُت  َرَأْيُتفُ  َؾَِ٘ذا َظ ًْ  َشاِجًدا َوَؿ

ََٔدُظِْل قُل  َيَدَظِْل َأنْ اهلل  َصاءَ  َما َؾ َُ َٔ ُد  اْرَؾعْ  َؾ  ّ عْ يُ  َوُؿْؾ  حُمَ َّ عْ  ْس ٍَ عْ  َواْص  ٍ  ُتَن

ًْطَ  َوَشْؾ  َْٖرَؾعُ  َؿاَل  ُت ُْٖثِْل َرْأِد  َؾ ٔدٍ   َِثَْاءٍ  َرّبِّ  َظَذ  َؾ ِّ ِْٔفِ  َوحَتْ ُّ ِِّ ًَ عُ  ُثؿ   ُي ٍَ  َأْص

َُٔحد   ا ِل  َؾ َْٖخُرُج  َحدًّ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ ُْٖدِخ ْ ةَ  َؾ ُتفُ  َؿَتاَدةُ  َؿاَل  اْلَ ًْ
ِّ قُل  َأْيًوا َوَش َُ َْٖخُرُج  َي  َؾ

ؿْ ؾَ  ُٓ ـْ  ُْٖخِرُج ؿْ  افْ ارِ  ِم ُٓ ُِ ْ ةَ  َوُأْدِخ َٔةَ  َأُظقدُ  ُثؿ   اْلَ
ِْٖذنُ  افث إِ َْٖشَت  َداِرهِ  دِم  َرّبِّ  َظَذ  َؾ

َذنُ  ْٗ ُٔ ْٔفِ  ِل  َؾ َِ ُت  َرَأْيُتفُ  َؾَِ٘ذا َظ ًْ ََٔدُظِْل َشاِجًدا َوَؿ   ُثؿ   َيَدَظِْل َأنْ اهلل  َصاءَ  َما َؾ
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قُل  َُ ُد  اْرَؾعْ  َي  ّ عْ  َوُؿْؾ  حُمَ َّ عْ  ُيْس ٍَ عْ  َواْص  ٍ ًْطَ  َوَشْؾ  ُتَن َْٖرَؾعُ  َؿاَل  ُت ُْٖثِْل َرْأِد  َؾ  َؾ

ٔدٍ   َِثَْاءٍ  َرّبِّ  َظَذ  ِّ ِْٔفِ  َوحَتْ ُّ ِِّ ًَ عُ  ُثؿ   َؿاَل  ُي ٍَ َُٔحد   َأْص ا ِل  َؾ َْٖخُرُج  َحدًّ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ ُْٖدِخ  َؾ

ْ ةَ  ُتفُ  َؿَتاَدةُ  َؿاَل  اْلَ ًْ
ِّ قُل  َوَش َُ َْٖخُرُج  َي ؿْ  َؾ ُٓ ُْٖخِرُج ـْ  َؾ ؿْ  افْ ارِ  ِم ُٓ ُِ ْ ةَ  َوُأْدِخ  ُثؿ   اْلَ

ِْٖذنُ  افث افَِثةَ  َأُظقدُ  َْٖشَت َذنُ  َداِرهِ  دِم  َرّبِّ  َظَذ  َؾ ْٗ ُٔ ْٔفِ  ِل  َؾ َِ ُت  ُتفُ َرَأيْ  َؾَِ٘ذا َظ ًْ  َشاِجًدا َوَؿ

ََٔدُظِْل قُل  ُثؿ   َيَدَظِْل َأنْ اهلل  َصاءَ  َما َؾ َُ ُد  اْرَؾعْ  َي  ّ عْ  َوُؿْؾ  حُمَ َّ عْ  ُيْس ٍَ عْ  َواْص  ٍ  ُتَن

َىفْ  َوَشْؾ  ًْ َْٖرَؾعُ  َؿاَل  ُت ُْٖثِْل َرْأِد  َؾ ٔدٍ   َِثَْاءٍ  َرّبِّ  َظَذ  َؾ ِّ ِْٔفِ  َوحَتْ ُّ ِِّ ًَ  ُثؿ   َؿاَل  ُي

عُ  ٍَ َُٔحد   َأْص ا ِل  َؾ َْٖخُرُج  َحدًّ ؿْ  َؾ ُٓ ُِ ُْٖدِخ ْ ةَ  َؾ ُتفُ  َوَؿْد  َؿَتاَدةُ  َؿاَل  اْلَ ًْ
ِّ قُل  َش َُ  َي

َْٖخُرُج  ؿْ  َؾ ُٓ ُْٖخِرُج ـْ  َؾ ؿْ  افْ ارِ  ِم ُٓ ُِ ْ ةَ  َوُأْدِخ ََك َما َحت ك اْلَ ٓ   افْ ارِ  دِم  َيْب ـْ  إِ  َم

ْرآنُ  َحَبَسفُ  َُ ْٔفِ  َوَجَب أي:  اْف َِ ُِ  َظ َٜ  َهِذهِ  َكََل  ُثؿَّ  )َؿَٚل  ((قدُ اخْلُ َي ْٔ ڍ  ڌ    چ ) ا

 {٤١اإلسراء  } چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ٚمُ  َوَهَذا )َؿَٚل  ََ قدُ  اْدَ ُّ دِذي اْدَْح ؿْ  ُوِظدَدهُ  افَّ ُُ  ٔ ٌِد ْٔدِف  َصدذَّ  َٕ َِ َِّؿَ اهلل َظ . َوَشد

 .أخرئف افٌخٚري

ًٚ ظددـ  ٌَدددِ وِف روايددٜ فٌِخددٚري أيودد ًْ ـِ  َم َْددِزيِّ  ِهددََللٍ  ْبدد ًَ  ظددـ إٔددس  اْف

َُٖؿقُل )))وؾٔٓٚ تِل َربِّ  َيا َؾ تِل ُأم  قُل  ُأم  َُ َٔ َىِِْؼ  َؾ ْٕ َْٖخِرْج  ا ا َؾ َٓ ـْ  ِمْْ ـانَ  َم بِـفِ  دِم  ـَ ِْ  َؿ

اُل  ََ ًَِرةٍ  ِمْث ـْ  َص َىُِِؼ  إِياَمنٍ  ِم ْٕ َٖ ُؾ  َؾ ًَ َْٖؾ ُدهُ  َأُظقدُ  ُثؿ   َؾ َٖمْحَ َؽ  َؾ ِْ   َأِخر   ُثؿ   اْدََحاِمدِ   ِتِ
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اُل  اً َشاِجد َففُ  ََ ُٔ ُد  َيا َؾ  ّ عْ  َوُؿْؾ  َرْأَشَؽ  اْرَؾعْ  حُمَ َّ ًْطَ  َوَشْؾ  َفَؽ  ُيْس عْ  ُت ٍَ  َواْص

عْ   ٍ َُٖؿقُل  ُتَن تِل َربِّ  َيا َؾ تِل ُأم  قُل  ُأم  َُ َٔ َىِِْؼ  َؾ ْٕ َْٖخِرْج  ا امِ  َؾ َٓ ـْ  ْْ انَ  َم بِفِ  دِم  ـَ ِْ  َؿ

اُل  ََ ةٍ  ِمْث ـْ  َخْرَدَفةٍ  َأوْ  َذر  َْٖخِرْجفُ  إِياَمنٍ  ِم َىُِِؼ  َؾ ْٕ َٖ ُؾ  َؾ ًَ َْٖؾ ُدهُ  َأُظقدُ  ُثؿ   َؾ َٖمْحَ َِْؽ  َؾ   ِتِ

قُل  اً َشاِجد َففُ  َأِخر   ُثؿ   اْدََحاِمدِ  َُ َٔ ُد  َيا َؾ  ّ عْ  َوُؿْؾ  َرْأَشَؽ  اْرَؾعْ  حُمَ َّ  َشْؾ وَ  َفَؽ  ُيْس

ًْطَ  عْ  ُت ٍَ عْ  َواْص  ٍ َُٖؿقُل  ُتَن تِل َربِّ  َيا َؾ تِل ُأم  قُل  ُأم  َُ َٔ َىِِْؼ  َؾ ْٕ َْٖخِرْج  ا ـْ  َؾ انَ  َم  دِم  ـَ

بِفِ  ِْ َٕك َؿ َٕك َأْد َٕك َأْد الِ  َأْد ََ ـْ  َخْرَدلٍ  َحب ةِ  ِمْث َْٖخِرْجفُ  إِياَمنٍ  ِم ـْ  َؾ َىُِِؼ  افْ ارِ  ِم ْٕ َٖ  َؾ

ُؾ  ًَ َْٖؾ ٌَدُ ((و ؿٚل َؾ ًْ ـُ  َم َِْزي   ِهََللٍ  ْب ًَ َِ َّ  )اْف ـْ  َخَرْئَْٚ َؾ َٕسٍ  ِظْْدِ  ِم ُٝ  َأ ِْ ًْضِ  ُؿ ٌَ
 فِ

َٕٚ َفقْ  َأْصَحٚبَِْٚ ـِ  َمَرْر ًَ َٜ  َأِك  َمِْْزلِ  ِِف  ُمَتَقارٍ  َوُهقَ  بِٚحْلَ ٍَ ِِٔ ْثَْٚهُ  َخ َثَْٚ بَِ   َؾَحدَّ  َحدَّ

َُٕس  ـُ  َأ َْْٔٚهُ  وَمٚفٍِؽ  ْب َك َٖ َْٚ َؾ ّْ َِّ ًَ ْٔف َؾ َِ َِٖذنَ  وَِظ َْٚ وَفَْٚ َؾ ِْ َُ ٔدٍ  َأَبٚ َيٚ )َففُ  َؾ
ًِ  ِئْ َْٚكَ  َش

ـْ  َٕسِ  َأِخَٔؽ  ِظْْدِ  ِم ـِ  َأ َِؿْ  َمٚفٍِؽ  ْب َثَْٚ َمٚ ِمْثَؾ  َٕرَ  َؾ ِٜ  ِِف  َحدَّ َٚظ ٍَ َٚل  وافنَّ ََ  وِهٔفْ  )َؾ

ْثَْٚهُ  ِٞ  َؾَحدَّ ك بِٚحْلَِدي َٓ َت ْٕ َٚل  وادَْْقِوعِ  َهَذا إَِػ  َؾٚ ََ ِْ  وِْهٔف )َؾ َُ ْ  وََْٚؾ  َظَذ  َفَْٚ َيِزدْ  َ 

َٚل  وَهَذا ََ دْ  )َؾ ََ َثِْل َف ـَ  ُمْْذُ  مَجِٔعٌ  َوُهقَ  َحدَّ ي ًٜ  ِظْؼِ َِٕزَ  َأْدِري َؾََل  َشَْ ِرهَ  َأمْ  َأ  ـَ

ُِق َأنْ  ُِ َْٚ اوَكتَّ ِْ ٔدٍ  َأَبٚ َيٚ )ُؿ ًِ ْثَْٚ َش َِِؼ  )َوَؿَٚل  َؾَوِحَؽ  وَؾَحدِّ ٚنُ  ُخ ًَ ْٕ ًٓ  اإْلِ  َظُجق

ْركُ  َمٚ ـَ َّٓ  فُ َذ ٚ إِ َٕ ؿْ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَأ ُُ َث َثِْل وُأَحدِّ َ   َحدَّ ؿْ  ـَ ُُ َث أي)  – َؿَٚل  وِبِف َحدَّ

ةَ  َأُظقدُ  ُثؿ  )))-رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ًَ ا ِ ُدهُ  افر  َٖمْحَ َؽ  َؾ ِْ  اْدََحاِمدِ   ِتِ

اُل  اً اِجدَش  َففُ  َأِخر   ُثؿ   ََ ُٔ ُد  َيا َؾ  ّ عْ  َوُؿْؾ  َرْأَشَؽ  اْرَؾعْ  حُمَ َّ َىفْ  َوَشْؾ  ُيْس ًْ عْ  ُت ٍَ   َواْص



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
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عْ  إَِل   ٍ َُٖؿقُل  ُتَن ـْ  ِل  اْئَذنْ  َربِّ  َيا َؾ َّ ٓ   إَِففَ  َٓ  َؿاَل  ؾِٔ قُل اهلل  إِ َُ َٔ ِت  َؾ  َوَجَلِل  َوِظز 

تِل َيائِلَوـِْزِ  َّ ـ   َوَظَي ُْخِرَج ا َٕ َٓ ـْ  ِمْْ ٓ   إَِففَ  َٓ  َؿاَل  َم  ((.اهلل إِ

ـْ و َٕسٍ  َظ َثِْل) َؿَٚل  َأ ٌِل   َحدَّ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َٕ َِ َِّؿَ اهلل َظ ائِؿٌ  إِنِّ )))َوَش ََ  َف

َتيِرُ  ْٕ تِل َأ ُزُ  ُأم  ًْ اطِ  َظَذ  َت َ اَل  ِظَٔسك َجاَءِن  إِذْ  افكِّ ََ َٔاءُ  َهِذهِ  َؾ بِ ْٕ َ ْٕ  َجاَءْتَؽ  َؿْد  ا

ُد  َيا  ّ َُٖفقنَ  حُمَ ًُقنَ  َؿاَل  َأوْ  َيْس
ِّ َت َْٔؽ  جَيْ َق  َأنْ  َوَجؾ   َظز   اهلل َ  َوَيْدُظقنَ  إَِف رِّ ٍَ  مَجْعَ  ُي

َُمؿِ  ْٕ ُْٔث  إَِػ  ا ؿِّ اهلل  َيَناءُ  َح ٌَ
ُؼ  ؾِٔفِ  ُهؿْ  َما فِ ِْ قنَ  َواخْلَ ُّ َج ِْ َرِق  دِم  ُم ًَ ا اْف  َوَأم 

ـُ ادُْ  ِم قَ  ْٗ ُٓ ْٔفِ  َؾ َِ ةِ  َظ َّ ـْ افز  ا ـَ اؾِرُ  َوَأم  َُ اهُ  اْف ن  ٌَ ََٔت ًَِٔسك َؿاَل  َؿاَل  ادَْْقُت  َؾ َتيِرْ  فِ ْٕ  ا

َْٔؽ  َأْرِجعَ  َحت ك بِل   َؾَذَهَب  َؿاَل  إَِف ِْٔف  َصذ  اهلل  َٕ َِ ِ ؿَ اهلل َظ َت  َؿامَ  َحت ك َوَش  حَتْ

ًَْرشِ  َِلَ  اْف َِ ْ  َما َؾ َؼ  َل ِْ ك ٌَِؽ مَ  َي ًٍ َٓ  ُمْهَى بِل   َو َْٖوَحك ُمْرَشٌؾ  َٕ  َوَجؾ   َظز  اهلل  َؾ

يَؾ  دٍ  إَِػ  اْذَهْب  ِجْزِ  ّ ْؾ  حُمَ َُ ًْطَ  َشْؾ  َرْأَشَؽ  اْرَؾعْ  َففُ  َؾ عْ  ُت ٍَ عْ  َواْص  ٍ  َؿاَل  ُتَن

ُت  ًْ ٍِّ تِل دِم  َؾُن ـْ  ُأْخِرَج  َأنْ  ُأم  ؾِّ  ِم ةٍ  ـُ ًَ ًِغَ  تِْس ا َوتِْس ًٕ َسا ْٕ  ِزْفُت  َؾاَم  َؿاَل  اَواِحًد  إِ

دُ  اًما َأُؿقمُ  َؾَل  َوَجؾ   َظز   َرّبِّ  َظَذ  َأَتَرد  ََ ٓ   َم ُت  إِ ًْ ٍِّ  َوَجؾ   َظز  اهلل  َأْظَىاِن  َحت ك ُص

ـْ  ُد  َيا َؿاَل  َأنْ  َذفَِؽ  ِم  ّ ـْ  َأْدِخْؾ  حُمَ تَِؽ  ِم ـْ  ُأم  ِؼ  ِم ِْ ـْ  َوَجؾ   َظز  اهلل  َخ َد  َم ِٓ فُ  َص  ٕ  َأ

ٓ   َففَ إِ  َٓ   .أخرئف اإلمٚم أمحد ((َذفَِؽ  َظَذ  َوَماَت  خُمًِِْها َواِحًدا َيْقًمااهلل  إِ

َٕسٍ  ـْ ظَ  ـْ   َأ ِدلِّ  َظد ْٔدِف  َصدذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ ـؾ  )))َؿدَٚل  َوَشد بِـلر  ـُ ََٖل  َٕ  َشـ

 ًٓ ْٗ ؾِّ  َؿاَل   َأوْ   ُش ُُ بِلر  فِ ا َدَظا َؿْد   َدْظَقةٌ  َٕ ُِْت ؾَ   َؾاْشُتِجَٔب   هِبَ ًَ اَظةً  َدْظَقِت  َج ٍَ  َص
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تِل ُم 
َٔاَمةِ  َيْقمَ  ِٕ

َِ  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( اْف

ـْ و ٔدٍ  َأِك  َظ ًِ ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؿدَٚل )َؿدَٚل   َش َِ َِّؿَ اهلل َظ ـاأَ )))َوَشد َٕ 

ُِّٔد  َٔاَمةِ  َيْقمَ  آَدمَ  َوَفدِ  َش
َِ َٓ  اْف َِٔدي ،َؾْخرَ  َو دِ  فَِقاءُ  َو ِ ّْ َٓ  احْلَ ـْ  َوَما ،ََؾْخر َو بِـلر  ِم َٕ 

ـْ  آَدمَ  َيْقَمئِذٍ  َّ ٓ   ِشَقاهُ  َؾ ـَت  إِ ـا ،فِـَقائِل حَتْ َٕ ُل  َوَأ ـْ  َأو  َْرُض  َظْْـفُ  َتَْْنـؼ   َمـ ْٕ َٓ  ا  َو

َزعُ  :َؿاَل  .َؾْخرَ  ٍْ َٔ ُْٖتقنَ  ،َؾَزَظاٍت  َثَلَث  افْ اُس  َؾ َٔ قُفقنَ  آَدمَ  َؾ َُ َٔ َْٕت  :َؾ ـا َأ َٕ  آَدمُ  َأُ ق

عْ  ٍَ َؽ  إَِػ  َفَْا َؾاْص قُل  ،َر ِّ َُ َٔ ْبُت  إِنِّ  :َؾ َٕ ًبا َأْذ ْٕ َْرضِ  إَِػ  ِمْْـفُ  ُأْهبِْىـُت  َذ ْٕ ـْ  ،ا  َوَفُِـ

ــقا ــا اْئُت ُْٖتقنَ  ،ُٕقًح ــ َٔ ــا َؾ ــقُل  ُٕقًح َُ َٔ ــْقُت  إِنِّ  :َؾ ــَذ  َدَظ ــؾِ  َظ َْرضِ  َأْه ْٕ ــَقةً  ا  َدْظ

قا ُُ ُْٖهِِ ـْ  ،َؾ ُْٖتقنَ  ،إِْ َراِهٔؿَ  إَِػ  اْذَهُبقا َوَفُِ َٔ قُل  إِْ َراِهٔؿَ  َؾ َُ َٔ َذْ ُت  إِنِّ  :َؾ  َثَلَث  ـَ

ِذَ اٍت  ْٔدِف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل  ُثؿَّ  ((وـَ َِ َِّؿَ اهلل َظ ـا َمـا)))َوَشد َٓ ِذَ ـةٌ  ِمْْ ٓ   ـَ  َمـا إِ

ـْ  اهِبَ  َحؾ   ـِ  َظ ـْ  ،اهلل  ِديـ ُْٖتقنَ  ،ُمقَشـك اْئُتـقا َوَفُِـ َٔـ ـقُل  ،ُمقَشـك َؾ َُ َٔ  َؿـْد  إِنِّ  :َؾ

ُِْت  ًسا َؿَت ٍْ ـْ  ،َٕ ُْٖتقنَ  ،ِظَٔسك اْئُتقا َوَفُِ َٔ قُل  ،ِظَٔسك َؾ َُ َٔ ـْ  ُظبِـْدُت  إِنِّ  :َؾ  ُدونِ  ِمـ

ـْ ، اهلل ًدا اْئُتقا َوَفُِ  ّ ِْل :َؿاَل  ،حُمَ َٕ ُْٖتق َٔ ْٕىَ  َؾ َٖ ـؿْ  ُِِؼ َؾـ ُٓ ًَ ـُ  َؿدَٚل  ((وَم  وُئدْدَظٚنَ  اْبد

ٌَٕس  َؿَٚل  َٖينِّ  )َأ د َُ ُيدرُ  َؾ ْٕ ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقلِ  إَِػ  َأ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َؾآُخـُذ )))َؿدَٚل  وَوَشد

ــةِ  ََ ِْ ــاِب   َِح ــةِ  َ   ْ ــا اْلَ َٓ ًُ
َِ
ًْ َُٖؿ ــاُل  ،َؾ ََ ُٔ ـْ  َؾ ــ ــَذا َم ــاُل  ،َه ََ ُٔ ــٌد  َؾ  ّ َتُحــقنَ  ،حُمَ ٍْ َٔ  ِل  َؾ

قُفقنَ  ِّب  ُبقنَ َوُيَرحِّ  َُ َٔ َِٖخر   ،َمْرَحًبا :َؾ ِْل َشاِجًدا َؾ ُّ ِٓ ِْ ُٔ ـْ اهلل  َؾ ـدِ  افث َْـاءِ  ِمـ ّْ  َواحْلَ

اُل  ََ ُٔ ًْطَ   َوَشْؾ   َرْأَشَؽ   اْرَؾعْ  :ِل  َؾ عْ   ُت ٍَ عْ   َواْص  ٍ عْ   َوُؿْؾ   ُتَن َّ ْقفَِؽ  ُيْس ََ   َوُهقَ  فِ
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امُ ادَ  قدُ  ََ ُّ اإلسفرا :  } چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ  اهلل َؿـاَل  اف ِذي اْدَْح

 .أخرئف افسمذي(( {٥٣

هٚ بًض أهؾ  وفرشقفْٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٍٚظٚت ـثرة ظدَّ

 هل)افًِ ء إػ ث ن صٍٚظٚتو دّفٝ ظِٔٓٚ إحٚديٞ افؼيػو و

) افنددٍٚظٜ افًيّددك )ادَددٚم ادحّددقد ادتَدددم ذـددره(و وهددل إوػ

صٍٚظتف فُؾ اخلَل،ؼ إلراحتٓؿ مدـ ضدقل ادقؿدػ يدقم افَٔٚمدٜو ؾٔندٍع ِف 

 َِٕٓؿ مـ أرض ادحؼ فٌٔدأ حًٚهبؿ.

ــة ) صددٍٚظتف صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ ِف إدخددٚل ؿددقم اجلْددٜ بٌددر افثإٔ

اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف احلدديٞ ظـ رشقل   َ ُهَرْيَرة َأِك حًٚبو ؾًـ 

َُٖؿقُل افىقيؾ إػ أن ؿٚل))) تِل َؾ تِل َربِّ  َيا ُأم  تِـل َربِّ  َيا ُأم  ـاُل  َربِّ  َيـا ُأم  ََ ُٔ  َيـا َؾ

ُد   ّ ـْ  َأْدِخْؾ  حُمَ تَِؽ  ِم ـْ  ُأم  ؿْ  ِحَساَب  َٓ  َم ِٓ ْٔ ـ َِ ـْ  َظ ـِ  اْفَبـاِب  ِمـ ـ َّ َْي ْٕ ـْ  ا  َأْ ـَقاِب  ِمـ

ْ ةِ  اءُ  َوُهؿْ  اْلَ ـَ ـْ  َذفَِؽ  ِشَقى ؾِٔاَم  افْ اسِ  ُذَ َْ َقاِب  ِم ْٕ ِزـ َواف ـِذي َؿـاَل  ُثـؿ   ا ٍْ َٕ 

َِٔدهِ  اَظْغِ  َ ْغَ  َما إِن    ِ ـْ  اْدِْكَ ْ ةِ  َمَهاِريعِ  ِم ـاَم  اْلَ ـةَ  َ ـْغَ  ـَ  ُ ـَرَ  َم ـاَم  َأوْ  َومِحْ  َ ـْغَ  ـَ

ةَ   ُ ى َم  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( َوُ ْكَ

صٍٚظتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف بًض مـ اشتحؼ دخقل افْٚر  )افثافثة
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 بذٕقبف أن ٓ يدخِٓٚ.

وؿد إُٔر ادًتزفٜ هذه افنٍٚظٜو وحجتٓؿ حدديٞ )ٓ كْدٚل صدٍٚظتل 

وظددذ كَدددير  (1)مقوددقع بٚكٍددٚقوأهددؾ افٌُددٚ،ر مددـ أمتددل(و وهددق حددديٞ 

ـْ صحتف.. ؾٕ٘ف حيّؾ ظذ مـ اركد مْٓؿو وؿد ورد مدٚ يددل ظدذ ظًُدف ؾ د ًَ 

َٕسِ  ـِ  َأ ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؿدَٚل ) َؿدَٚل   َمٚفٍِؽ  ْب َِ َِّؿَ اهلل َظ َٚظتِل)))َوَشد ٍَ  َصد

َْهؾِ  ٌَِٚ،رِ  ِٕ َُ ـْ  اْف تِل ِم  .وؽرهؿ ووافىزاين ووافسمذي ووأبق داود وأخرئف أمحد(( ُأمَّ

) صٍٚظتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف إخراج اُدَقِحدديـ مدـ افْدٚرو افرا ًة

 َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل  )ؿٚل ظْٓ  اهلل ريض افًٚ  بـ ظّرو بـ اهلل ظٌدؾًـ 

ِْٔف  َِ َِّؿَ اهلل َظ َِ  هِ ذِ هَ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ُؾ ُخ ْد يَ )))َوَش  َٓ إِ  ؿْ هُ دَ َد َظـ ِلـَُيْ  َٓ  ـْ َمـ ارَ افْ   ةِ ِِ بْ اف

ــ اهللَ ــظَ  اَم  ِ ــوَ  اهللَ قاُه ــ ءواَسَ اْج ــًْ مَ  ذَظ ــوَ  فِ تِ َٔ ِه ــاظَ ضَ  قاٍُ افَ َخ ــؾَ  ،فُ َت  دِم  ِل  نُ ذَ ْٗ ُٔ

 ْؾ َشـوَ  َؽ َش أْ رَ  عْ ؾَ ارْ  اُل ََ ُٔ ؾَ  ،اَمً ائِ ؿَ  فِ ْٔ َِ ظَ  لِْ ثْ أُ  اَم ـَ  اً َد اجِ َش  اهللِ َذ ظَ  لِْ ثْ ُٖ ؾَ  ،ةِ اظَ ٍَ افن  

 .أخرئف افىزاين ((عْ ٍ  َن تُ  عْ ٍَ اْص وَ  فُ ىَ ًْ تُ 

) صٍٚظتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف زيٚدة افدرئٚت فًٌض أهؾ اخلامسة

 اجلْٜ.

 :أمتف  مـ صِحٚء  وشِؿ ِف مجٚظٜ  ظِٔف اهلل   صذ ) صٍٚظتف افسادشة

                                                 

 .(431)افٌٔجقري إير  (1)
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 ػ ظْٓؿ ِف كَهرهؿ ِف افىٚظٚت.فٔتجٚوز اهلل كًٚ

ِِّد ِف افْٚر مـ افسا ًة ) صٍٚظتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف بًض مـ خ

افٍُٚر أن خُيٍػ ظْٓؿ افًذاب ِف أوؿٚت خمهقصٜ ـٖك هلٛو ؾَد ئٚء ِف 

َِ َّ افٌخٚري) ) ٍٛ  َأُبق َمَٚت  َؾ ُض  ُأِرَيفُ  هَلَ ًْ ِِفِ  َب ٍٜ حِ  بَِؼِّ  َأْه ٌَ  اَمٚذَ  )َففُ  َؿَٚل  ؤ

 َٝ ٔ
َِ ٍٛ  َأُبق َؿَٚل  ؟َف ْ  )هَلَ ؿْ  َأْفَؼ  َ  ـُ َد ًْ ُٝ  َأينِّ  َؽْرَ  َب ٔ

َِ َتَٚؿتِل َهِذهِ  ِِف  ُش ًَ َٜ  بِ ٌَ ( ُثَقْي

 بٚفرؾع أهِف بًض ؿقففواحلٌٜٔ) احلٚلو أي بؼ حٚلو ؿٚل ِف ؾت  افٌٚري))

 هلٛ أبق مٚت دٚ ؿٚل افًٌٚس أن افًٓٔع وذـر افٍٚظؾ ظـ افْٚ،ٛ إٔف ظذ

 أن ٓإ راحٜ بًدـؿ فَٔٝ مٚ ؾَٚل حٚل ذ ِف حقل بًد مْٚمل ِف رأيتف

 شِؿ و ظِٔف اهلل صذ افٌْل أن وذفؽ ؿٚل واثْغ يقم ـؾ ظْل خيٍػ افًذاب

 (1)(اهد.ؾٚظتَٓٚ بّقفده هلٛ أبٚ بؼت ثقيٌٜ وـٕٚٝ آثْغ يقم وفد

) صٍٚظتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ِف أضٍٚل ادؼـغ أن ٓ يًذبقاو افثامْة

 (2)هذا ظْد مـ ؿٚل أهنؿ ِف افْٚرو وإٓ ؾٚفهحٔ  أهنؿ ِف اجلْٜ.و

وهْٚك صٍٚظٚت أخرى فٌدر افٌْدل صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿو ـٌٕٕٚٔدٚء 

 مـ   وإوفٔٚءو ؾٚفقاحد افًٚمِغ  وافًِ ء  وافنٓداء   وافهحٚبٜ وادَل،ُٜ 

                                                 

 (.9/164)ؾت  افٌٚري إير  (1)

 .(416)افٌٔجقري إير  (2)



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

373 

......................................................................... 

  افؼح     

ـْ هٗٓء ينٍع ِف أربٚب افٌُٚ،ر ظذ ؿدر مَٚمف ظْد اهلل كًٚػو ؾ د َٜ  َأِك  ًَ  ُأَمَٚمد

  ُف َّٕ عَ  َأ ِّ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقَل  َش َِ َِّؿَ اهلل َظ قُل  َوَش َُ ـ  )))َي َِ َْٔدُخ ْ ةَ  َف اَظةِ  اْلَ ٍَ   َِنـ

َْٔس  َرُجؾٍ  ٔ   ِمْثُؾ   َِْبِلر  َف ٔ ْغِ  َأَحدِ  ِمْثُؾ  َأوْ  ْغِ احْلَ ةَ  احْلَ ًَ ـ َر ِٔ أخرئدف اإلمدٚم (( َوُمرَضَ

 وربًٜٔ ومي أـز ؿٌِٔتغ ِف افًرب مـ حٔٞ افًدد. وأمحد

ـْ و ٌْدِ  َظ ـِ اهلل  َظ   َأِك  ْب
ِ
فُ   اجْلَْدَظٚء َّٕ عَ  َأ ِّ ِلَّ  َش ْٔدِف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشد

قُل  َُ ـ  :))َي َِ َْٔدُخ ْ   َف اَظةِ  ةَ اْلَ ٍَ ـْ  َرُجؾٍ   َِن تِـل ِم َثـرُ  ُأم  ـْ ـْ  َأ ـاُفقا ََتِـٔؿٍ  َ ِْـل ِمـ ََ  َيـا َؾ

 .أخرئف اإلمٚم أمحد(( ِشَقايَ أي: ِشقَ  َؿاَل  ِشَقاكَ اهلل  َرُشقَل 

ـْ و ٔدٍ  َأِك  َظدد ًِ ْٔددِف  َصددذَّ اهلل  َرُشددقَل  َأنَّ   اخْلُددْدِريِّ  َشدد َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشدد

ـْ  إِن  )))َؿَٚل  تِل ِم ـْ  ُأم  عُ  َمـ ٍَ َئـامِ  َيْنـ ٍِ ِْ ـْ  فِ ؿْ  افْ ـاسِ  ِمـ ُٓ ـْ  َوِمـْْ عُ  َمـ ٍَ ـةِ  َيْنـ َِ بِٔ ََ ِْ  فِ

ؿْ  ُٓ ـْ  َوِمْْ عُ  َم ٍَ َهـَبةِ  َيْن ًَ ِْ
ؿْ  فِ ُٓ ـْ  َوِمـْْ عُ  َمـ ٍَ ُجـؾِ  َيْنـ ُِقا َحت ـك فِِر  ْ ـةَ  َيـْدُخ (( اْلَ

 .أخرئف افسمذي

ـْ وِف روايٜ اإلمٚم أمحد  ٔدٍ  َأِك  َظ ًِ ًٚ   اخْلُْدِريِّ  َش ـْ أيو ِلِّ  َظ  َصذَّ  افٌَّْ

ِْٔف  اهلُل َِ َِّؿَ َظ ـؾ   اهللُ َأْظَىـك َؿْد )))َؿَٚل  َوَش بِـلر  ـُ ٔ ـةً  َٕ
ـؾ   َظىِ ُُ ـا َؿـْد  َؾ َٓ َِ ج  ًَ  َوإِنِّ  َت

ْرُت  ٔ تِل َأخ 
اَظةً  َظىِ ٍَ تِل َص ُم 

ُجَؾ  َوإِن   ِٕ ـْ  افر  تِل ِم عُ  ُأم  ٍَ َْٔن َئـامِ  َف ٍِ ِْ ـْ  فِ  افْ ـاسِ  ِمـ

َْٔد  ُِقنَ َؾ ْ ةَ  ُخ ُجَؾ  َوإِن   اْلَ عُ  افر  ٍَ َْٔن ـةِ  َف َِ بِٔ ََ ِْ ُجـَؾ  َوإِن   فِ عُ  افر  ٍَ َْٔنـ ْهـَبةِ  َف ًُ ِْ
 َوإِن   فِ

ُجَؾ  عُ  افر  ٍَ َْٔن ْغِ  فِِث َلَثةِ  َف َِ ُج ُجؾِ  َوفِِر   ((.َوفِِر 
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 ـْ مِ  َلً ُج رَ  نْ أَ )))شِؿ و ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل ظـ  إٔس ظـو

َِ  مَ قْ يَ  ُف ْؼِ يُ  ةِ ْ  اَل  ؾِ هْ أَ   ،ارِ افْ   ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ٌؾ ُج رَ  فِ يْ ادِ َْ ُٔ ؾَ  ،رِ اْ افْ   ؾِ هْ أَ  َذ ظَ  ةِ امَ َٔ اف

ِ ؾُ رِ ًْ تَ  ْؾ هَ  نُ َل ؾُ  ايَ  :ُل قْ َُ َٔ ؾَ   :ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ؟َت ْٕ أَ  ـْ مَ  ،َؽ ؾُ رِ ظْ أَ  امَ  اهللِوَ  َٓ  :ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ؟لْ

 ْد ؿَ  :َل اْ ؿَ  ،َؽ تُ ْٔ ََ َس ؾَ  اءٍ مَ  ـْ مِ  ةً  َ َذْ  لِْ تَ ْٔ ََ ْس تَ اْش ؾَ  ،أِ ْٕ افد   دِم  ِّبْ  َت رْ رَ مَ  يْ ذِ اف   إَ أَ 

 ،هُ رُ ـْ ذِ  ؾ  َج  اَػ ًَ تَ  اهللَ ُل َٖ ْس َٔ ؾَ  :َل اْ ؿَ  ،َؽ  ِّ رَ  َد ْْ ظِ  اهِبَ  ِل  عْ ٍَ اْص ؾَ  :َل اْ ؿَ  ،ُت ؾْ رَ ظَ 

ْ إِ  :ُل قْ َُ َٔ ؾَ   هْ أَ  ـْ مِ  ٌؾ ُج رَ  ِنْ اْ ادَ َْ ؾَ  ،رِ اْ افْ   َذ ظَ  ُت ؾْ ْذَ أَ  نِّ
 ْؾ هَ  ،ِلْ  اَل ََ ؾَ  ،آَ ِِ

 دِم  ِّبْ  َت رْ رَ مَ  يْ ذِ اف   إَ أَ  َل اْ ؿَ  ؟َت ْٕ أَ  ـْ مَ  ،َؽ ؾُ رِ ظْ أَ  امَ  اهللِوَ  َٓ  :ُت ِْ ؿُ   ؟لِْ ؾُ رِ ًْ تَ 

 ًْ ٍِّ َن ؾَ  ، َؽ  ِّ رَ  َد ْْ ظِ  ِل  عْ ٍَ اْص ؾَ  ،َؽ تُ ْٔ ََ َس ؾَ  ءٍ امَ  ـْ مِ  ةً  َ َذْ  لِْ تَ ْٔ ََ ْس تَ اْش ؾَ  ،أِ ْٕ افد  
ِ  لْ

ابـ أخرئف و و(( أخرئف أبق يًذرِ اْ افْ   ـَ مِ  ُج رَ ْخ ُٔ ؾَ  فِ  ِ  رُ مَ ْٖ ُٔ ؾَ  ،اهللُ فُ ًَ ٍِّ َن ُٔ ؾَ  ،فِ ْٔ ؾِ 

َِ  مَ قْ يَ  اُس افْ   ػ  َه يُ بٍِظ)))ف مٚئ  ر  ُّ َٔ ؾَ  ةِ ْ  اَل  ُؾ هُ أَ  ر  ُّ يَ  ؿ  ثُ  اً ؾَ قْ ٍُ ُص  ةِ امَ َٔ اف

 َت ْٔ ََ ْس تَ اْش  مَ قْ يَ  رُ ـُ ْذ تَ  امَ أَ  نُ َل ؾُ  ايَ  ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ارِ افْ   ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ؾِ ُج افر   َذ ظَ  ُؾ ُج افر  

 مَ قْ يَ  رُ ـُ ْذ تَ  امَ أَ  ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ؾِ ُج افر   َذ ظَ  ُؾ ُج افر   ر  ُّ يَ وَ  فُ فَ  عُ ٍَ ْن َٔ ؾَ  َل اَ ؿَ  ةً  َ َذْ  َؽ تُ ْٔ ََ َس ؾَ 

 رُ ـُ ْذ تَ  امَ أَ  نُ َل ؾُ  ايَ  ُل قْ َُ َٔ ؾَ  ؾِ ُج افر   َذ ظَ  ُؾ ُج افر   ر  ُّ يَ وَ  فُ فَ  عُ ٍَ ْن َٔ ؾَ  اً رَ قْ ُٓ ضُ  َؽ تُ فْ اوَ َٕ 

  .((فُ فَ  عُ ٍَ ْن َٔ ؾَ  ،َؽ فَ  ُت بْ هَ َذ ؾَ  اَذ ـَ وَ  اَذ ـَ  ةِ اَج حلَِ  لِْ تَ ثْ ًَ  َ  مَ قْ يَ 
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قُل احلديٞ ظْد مًِؿ))) وِف َُ َٔ ْت  َوَجؾ   َظز  اهلل  َؾ ًَ ٍَ ةُ  َص َُ عَ  اْدََلئِ ٍَ  َوَص

ٔ قنَ  عَ  افْ بِ ٍَ ِمُْقنَ  َوَص ْٗ ْ  اْدُ ٓ   َيْبَؼ  َوَل امِحِغَ  َأْرَحـؿُ  إِ ـبُِض  افـر  َْ َٔ ـْ  َؿْبَوـةً  َؾ  افْ ـارِ  ِمـ

ُْٔخِرُج  ا َؾ َٓ ْ  َؿْقًما ِمْْ ُِقا َل َّ ًْ ا َي ـاًم  َظـاُدوا ْد ؿَ  َؿط   َخْرً ؿْ  مُحَ ِٓ ـٔ َِ ِْ ُٔ َـرٍ  دِم  َؾ  َأْؾـَقاهِ  دِم  ََ

ْ ةِ  اُل  اْلَ ََ َرُ  َففُ  ُي َٔاةِ  ََ َْٔخُرُجقنَ  احْلَ اَم  َؾ ُرُج  ـَ ب ـةُ  خَتْ
ْٔؾِ  مَحِٔـؾِ  دِم  احْلِ ـ َٓ  افس  َـا َأ ََ  َتَرْو

قنُ  ُُ َجرِ  إَِػ  َت َجرِ  إَِػ  َأوْ  احْلَ ـقنُ  َمـا افن  ُُ سِ  إَِػ  َي ّْ ـ رُ ُأَصـ افن  ٍِ ـ ْٔ ْٔرِضُ  َوَمـا َوُأَخ

ــقنُ  ُُ ــا َي َٓ ــؾِّ  إَِػ  ِمْْ ــقنُ  افيِّ ُُ ََٔض  َي ــ ..(( احلددديٞ. وؿددد كَدددم ٕحددقه ظْددد َأْ 

 افٌخٚري وأمحد.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ٙ إخٔددددٚرِ دوؽددددرُه مددددـ مركدددد

 

 

 يندددٍْع ـددد  ؿدددد ئدددَٚء ِف إخٌدددٚرِ 

ًًٜ وصٍٚظٜ ادَل،ُٜ كُقن ظذ افسكٔٛ) ؾٖوهلؿ ئزيؾو وآخرهؿ افت 

 ظؼ افتل ظذ افْٚر.

وهذه افنٍٚظٚت مـ ؽره صدذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ثٚبتدٜ بدٚفْص ـد  ِف 

 (1)احلديٞ ادتَدم ظْد مًِؿو وجمّع ظِٔٓٚ مـ أهؾ افًْٜ.

وٓ ينٍع أحد  ٚ ذـر إٓ بًد إتٓٚء مدة ادٗاخدذةو ؾتُدقن افندٍٚظٜ 

زٕٚ افٌَٚء  إطٓٚرًا دزيٜ افنٚؾع ظذ ؽرهو ظذ إٔف فقٓ  ظذ هذا    افنٍٚظٜ جلقَّ

                                                 

 .(432)افٌٔجقري إير  (1)
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ِف افْٚر وظدمف بحًٛ افيٚهر فْٚو أي) ظذ حًٛ مدٚ ييٓدر فْدٚ مدـ حدٚل 

 اإلًٕٚن هؾ دخِٓٚ وهق ـٚؾر أو ظٚصو وإمر ِف ـؾ ذفؽ هلل.

ًٚ ؽٍران ؽر افٍُدر ومًتّد أهؾ افًْٜ واجل  ظٜ إٔف جيقز ظًََل وشًّ

مـ افذٕقب بَل صٍٚظٜو ؾٌٚفنٍٚظٜ مـ بٚب أوػو وأمٚ ؽٍران افٍُدر.. ؾٓدق 

ًٚو ؿدٚل كًدٚػ)  ڻ  چ وإن ئٚز ظًََل أي) ؿٚل افًَؾ بجقازهو ؾٓق  تْع ذظد

 .{٧٢انُساء  } چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

دون افٍُر) أهندٚ أي) افدذٕقب ٓ كٍْدؽ  واحلُّٜ مـ ؽٍران افذٕقب

ظـ خقف ظَٚبو ورئٚء ظٍٍق ورمحٜو بخدَلف افٍُدرو ؾّركُدٛ افدذٕقب 

مًِؿ يًتَد َٕص ًٍٕف بٚركُٚب افذٕقبو ؾٚظتَٚد افَْص ظْده يدٗدي بدف 

إػ اخلقف مـ افًَٚب ورئٚء افرمحٜو وافُدٚؾر ٓ يًتَدد َٕدص ًٍٕدفو ؾدَل 

ًٚ وٓ يرئق ظٍقًا وٓ رمح  ٜ.خيٚف ظَٚب

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 إذ ئدددددٚ،ٌز ؽٍدددددراَن ؽدددددر افٍُدددددرِ 

 

 

ًٚ بدددددددقزرِ    دددددددر مٗمْددددددد ٍِّ  ؾدددددددَل كُ

 

 

 

وهذا افَُلم هق كًِٔؾ مَتك ظذ افندٍٚظٜ ِف افدذٕقب ؾَدطو وإٕد  

 افنٍٚظٜ  كنّؾ افنٍٚظٜ ِف ؾهؾ افَوٚء وِف ؽٍران افذٕقب.
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بًددد ـددؾ هددذا.. ٓ افتٍددٚت إػ ؿددق ل اخلددقارج بٍُددر افًددٚ : ٕهنددؿ 

ًٚ مـ اإلي نو وأهؾ افًْ ون إظ ل رـْ يًْقن بدذفؽ اإليد ن افُٚمدؾ  ٜيًد 

 ٓ ذات اإلي ن.

 ًٚ وٓ افتٍٚت ـذفؽ فًِّتزفٜ افذيـ يَقفدقن) أن افًدٚ  فدٔس مٗمْد

وا إظد ل ئدزًا مدـ وٓ ـٚؾرًاو بؾ هق ِف م ْزفٜ بغ ادْزفتغ: ٕهنؿ وإن ظدد 

إٓ أهندؿ يَقفدقن)  –وهل مٚ بف جيٚب ظـ افًٗال ب  هق أو مٚ هدل  –ادٚهٜٔ 

 مْٓدٚو ـد 
ٍ
أي) أهندٚ ٓ كًْددُم افٌّتدٜو وهدق  أن ادٚهٜٔ ٓ كتحَؼ بًٕٚددام ئدزء

ِّد ِف افْٚر.  افًٚ  خم

ًٚ إػ اُدرئ ٜ افذيـ   ويَقفقن) ٓ يي مع اإلي ن ذٕدٛوٓ افتٍٚت أيو

 ـ  ٓ يٍْع مع افٍُر ضٚظٜ.

بدؾ يُدقن  :ومـ مزاظؿ ادرئ ٜ أن أهؾ افْدٚر ٓ يدذوؿقن أ  افًدذاب

ـددٚحلقت ِف ادددٚءو وأن ادددٗمـ ٓ يتّّتددع بًْددٔؿ اجلْددٜو وافُددٚؾر ىلددروم مْددف 

  (1)ؾَط.

 

 

                                                 

 .(115)هدايٜ ادريد إير  (1)
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درة  ومـ ٍِّ َل اشدتحَلل بدمٚت وؿد اركُٛ ـٌرة مـ افٌُدٚ،ر ؽدر ادُ

ض  هلٚو واحلٚل إٔف   يتٛ مْٓٚ.. ؾّذهٛ أهؾ افًْٜ واجل ظدٜ أن أمدره مٍدقَّ

ف كًٚػو ؾَل َٕىع بدٚفًٍق ظْدف: فد َل كُدقن افدذٕقب ِف حُدؿ  ومقـؾ إػ ربِّ

ٚفًَقبٜ: ٕٕدف كًدٚػ جيدقز ظِٔدف أن يٌٍدر مدٚ ظددا ادٌٚحٜو وٓ َٕىع ـذفؽ ب

انُسقققققاء  } چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ افٍُدددددر 

 وؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)و {٧٢

ْٛ مدددـ ذٌٕدددفِ  ْٝ و  يتددد  ومدددـ يّددد

 

 

ددددددددددفِ    ٌض فربِّ  ؾددددددددددٖمره مٍددددددددددقَّ

 

 

 

دٚ َٕىدع  ّٕ وظذ كَدير افًذاب افذي كقظد اهلل بف مركٌُل افدذٕقب.. ؾ٘

اخلِقد ؾٔفو وؿد اشتدل أهؾ افًْٜ واجل ظٜ ظدذ ذفدؽ بٚٔيدٜ اددٚرة  فف بًدم

وؽرهٚ مـ أيٚت وإحٚديٞ افدافٜ ظذ أن ادٗمْغ يدخِقن اجلْٜ افٌّتدٜو 

و {٤انسنسنقققققت  } چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ ـَقفدددددف كًدددددٚػ) 

ـْ )وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ)) َد  َم ِٓ ٓ   إَِفـفَ  َٓ  َأنْ  َصـ ـًدا ن  َوأَ اهلل  إِ  ّ  َرُشـقُل  حُمَ

مَ اهلل  ِْٔف  َحر  َِ  .أخرئف مًِؿ وافسمذي(( افْ ارَ اهلل َظ
 ؿٚل ِف اجلقهرة)

ٌٛ كًددذيٛ بًددٍض اركُددٛ  ووائدد

 

 

 ْٛ  ـٌددددددرًة ثددددددؿ اخلِددددددقُد جُمَْتَْدددددد
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ائ  ائ  ەئ  چ و ؿدٚل كًدٚػ) خيرج مْٓٚ أبدا دخؾ اجلْٜ.. ٓ ومـ

 .{٧٢انحجر  } چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ًٚ اإلي ن ( ٚعبٖٛـا ظٜ )ٚٚفندٍبٚفٔقم أخر وب ؾٔجٛ ظؾ ادُِػ ذظ

 .إهقال ٚ يُقن ِف يقم افَٔٚمٜ مـ 

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وافٔددقم أخددر ثددؿَّ هددقُل ادقؿددِػ 

 

 

ددػ يددٚ رحددُٔؿ واشددًِػ  ٍِّ  حددٌؼ ؾخ

ثؿ ذع ادهْػ رمحف اهلل كًٚػ وًٍْٕٚ بف ِف احلديٞ ظـ أول افَٔٚمدٜ  

ًٚ مٚ جيري فِّٔٝ مـ شٗال ِف  حٔٞ ذـر ـ  كَدم أن أوهلٚ ادقتو ؾَٚل مٌْٔ

 افَز)

ـ   يَدز أصدًَلو وـّدـ (و ـّدٜٚهٕٛ ضؤاٍ املٝـ  يف قـرٙ أٚ غـريٙ   ) 

هو وـّدـ متزؿدٝ أفَل بف ِف افٌحر فهدًقبٜ افقصدقل بدف إػ افدز ؿٌدؾ كٌدّر 

ٓٚو إذ فٔس يًٌد ظدذ اهلل كًدٚػ أن ئًدد فدف ؾأظوٚؤه أو أـِتف افًٌٚع ِف ئق

افددروح ِف أظوددٚ،ف وجيًّٓددٚ وفددق ـٕٚددٝ متٍرؿددٜ: ٕن ؿدركددف كًددٚػ صددٚحلٜ 

 فذفؽ.
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يهٌ إْطإ َؤًَٓا أٚ ال بًد ادقت ٓ خيتص بٚدٗمـ ؾَطو بؾ )وافًٗ

(و ومثددؾ ذفددؽ اجلْددلو بؼددط أن يُددقن ادٔددٝ مُِددػو أمددٚ ؽددر نــافسًا

ادُِػ.. ؾَل ُيًٖلو وؿٚل ابـ ظٌد افدز ِف )افتّٓٔدد() أن افُدٚؾر ٓ يًدٖلو 

 واجلّٓقر ظذ خَلؾف.

َِّّْدٚ رشدقل  اهلل صدذ اهلل ظِٔدف وافًٗال ِف افَز هق ؾتْٜ افَز افتل ظ

ذ مْٓٚ ِف افهَلةو وؿٔؾ) أن ؾتْتف هل) أن ادٔٝ حغ يًٖل ِف  وشِؿ أن ٕتًقَّ

ؿزه ويَٚل فف) مدـ ربدؽ؟ يتّثدؾ فدف إبِدٔس ِف زاويدٜ مدـ افَدز ويندر إػ 

 .-وافًٔٚذ بٚهلل–ًٍٕفو ـل يَقل ادٔٝ) هذا رك 

(و ٤إال َــٔ اضــتجٓاٙ اهلل ناألْبٝــا٤ ٚايػــٗدا وُيًددٖل ـددؾ مُِددػ )

ـْ ؾ ـِ  َراِصدِ  ًَ دٍ  ْب ًْ ـْ  َش ـْ  َرُئؾٍ  َظ ِدلِّ  َأْصَحِٚب  ِم ْٔدِف  َصدذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َأنَّ  َوَشد

ِمِْغَ  َبدُٚل  َمدٚاهلل  َرُشدقَل  َيدٚ )َؿدَٚل  َرُئًَل  ْٗ َتُْدقنَ  اْدُد ٍْ ٌُدقِرِهؿْ  ِِف  ُي َّٓ  ُؿ ٔدَ  إِ ِٓ د  وافنَّ

ٍَك)))َؿَٚل  ُٔقِف   َِباِرَؿةِ  ـَ  .أخرئف افًْٚ،ل(( ؾِْتَْةً  ِشفِ َرأْ  َظَذ  افس 

يَغ وادرابىغو وؿد اشتثْك ًٚ افهدِّ ـْ ؾ اهلل أيو ) َؿدَٚل   ُهَرْيدَرةَ  َأِك  ًَ

ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  َؿدَٚل  َِ َِّؿَ  َظ ـْ )))َوَشد ــْزِ  ؾِْتَْـةَ  ُوؿِـلَ  ُمَرا ًِىـا َمـاَت  َمـ ََ  اْف

ـَ  ــ ـْ  َوُأوِم ــ ــَزعِ  ِم ٍَ ــَزِ  اْف ـْ َ ْٕ ـْ و وإلمددٚم أمحدددأخرئددف ا(( ا َٜ  َظدد ـِ  َؾَوددَٚف ْٔدددٍ  ْبدد ٌَ  ُظ

ُٝ )َؿَٚل  ًْ
ِّ ْٔفِ  اهلُل  َصذَّ   اهللِ  َرُشقَل   َش َِ َِّؿَ   َظ قُل   َوَش َُ ؾ  )) )َي ٍِّٔت  ـُ َتؿُ  َم  َظَذ  خُيْ
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  افؼح     

ِِفِ  َّ ٓ   َظ فُ  اهلل ِ َشبِٔؾِ  دِم  ُمَرا ًِىا َماَت  ف ِذيا إِ  ٕ ق َؾِ٘ ُّ فُ  َيْْ ُِ َّ َٔاَمةِ  َيْقمِ  إَِػ  َظ
َِ  اْف

ـُ  َْٖم ْزِ  ؾِْتَْةَ  َوَي ََ ٚد ظذ اإلؿٚمٜهق) . وافربٚط أخرئف اإلمٚم أمحد(( اْف َٓ دوّ  ِئ ًَ  اف

 و وـذا افًٓر ظذ حراشٜ اجلٔش.وإْظَدادهٚ اخلٔؾ واْركٌٚط بٚحلربو

شتثْك مَلزم ؿراءة شقرة كٌٚرك ادِدؽ ـدؾ فِٔدٜو وـدذا شدقرة وـذا ا

ـْ ؾ افًجدةو ومـ مٚت وهق مريض بدٚفٌىـ د َقانَ  ًَ ٍْ ـِ  َصد َٜ  ْبد َّٔد ـْ  ُأَم ِدلِّ  َظد  افٌَّْ

ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ اَدةٌ  افى اُظقنُ )))َؿَٚل  َوَش َٓ َرُق  َص ٌَ اَدةٌ  َواْف َٓ ـُ  َصـ اَدةٌ  َواْفـَبْى َٓ  َصـ

َساءُ  ٍَ اَدةٌ َص  َوافْ  ـْ و وِف روايٜ أخرئف اإلمٚم أمحد(( َٓ ِلِّ   ُهَرْيَرةَ  َأِك  َظ  َصدذَّ  افٌَّْ

ْٔفِ  اهلُل َِ َِّؿَ  َظ ـْ )))َؿٚل َوَش قَ  افى اُظقنِ  دِم  َماَت  َوَم ُٓ ٌٔد  َؾ ِٓ ـْ  َص ـِ  دِم  َماَت  َوَم  اْفَبْى

قَ  ُٓ ٌٔد  َؾ ِٓ ـْ ؾو بؾ ورد إٔف مـ مٚت مـ مرض ؾٓدق صدٓٔدو أخرئف مًِؿ ((َص د ًَ 

ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل )َؿَٚل  ُهَرْيَرةَ  ِك أَ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ )))َوَش  َمـاَت  َمِريًوا َماَت  َم

ًٔدا ِٓ ْزِ  ؾِْتَْةَ  َوُوؿِلَ  َص ََ ْٔفِ  َوِريَح  َوُؽِديَ  اْف َِ ـْ   ِِرْزؿِفِ  َظ ْ ةِ  ِم  .أخرئف ابـ مٚئف(( اْلَ

ـْ ؾ ومـ مٚت فِٜٔ اجلًّٜ أو يقمٓٚو  ٌْدِ  ًَ ـِ  اهللَِّ َظ ٍرو ْب ّْ ـْ   َظ ِلِّ  َظ  افٌَّْ

ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َما)))َؿَٚل  َوَش قُت  ُمْسِِؿٍ  ِم ُّ ـةِ  َيْقمَ  َي ًَ ُّ ـةَ  َأوْ  اْلُ َِ ْٔ ـةِ  َف ًَ ُّ  اْلُ

  ٓ ــاهُ  إِ ــةَ  اهلل ُ َوَؿ ــْزِ  ؾِْتَْ ََ زاد ظٌددد افددرزاق ِف  ووافسمددذي أخرئددف اإلمددٚم أمحددد(( اْف

ادهددٚب بّددرض أي) ادىًددقنو  اشددتثْك ـددذاو و(صددٓٔدا وـتددٛمهددٍْف) )

ـْ ؾ  افىٚظقنو ًَ   َٜ َه ٍْ ِٝ   َح ـَ   بِْْ ْٝ   ِشِري ـْ  )َؿَٚف َٕسِ   َظ ـِ   َأ   َؿَٚل  )  َمٚفٍِؽ   ْب
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 ....................................، افدؾـ ىويُقن وؿت افسٗال..  ًد

  افؼح     

ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشقُل  َِ اَدةٌ  افى ـاُظقنُ )))َِّؿَ َوَشد َظ َٓ ـؾِّ  َصـ ُُ أخرئدف (( ُمْسـِِؿٍ  فِ

 .افٌخٚري ومًِؿ وأمحد

ـْ ؾوـذا مـ ؿرأ اإلخَلص ِف مروف افذي مٚت ؾٔدفو   َأنَّ  ُهَرْيدَرةَ  َأِك  ًَ

ِدددلَّ  ْٔدددفِ  اهلُل َصدددذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ عَ  َوَشددد ِّ دددَرأُ  َرُئدددًَل  َشددد َْ  وَأَحددددٌ  اهلُل ُهدددقَ  ُؿدددْؾ  َي

َٚل  ََ ْٝ  َمٚ اهللِ) َرُشقَل  َيٚ َؿُٚفقا ((َوَجَبْت )))َؾ ٌَ ْ ـةُ  َفـفُ  َوَجَبـْت )))َؿَٚل  وَوَئ (( اْلَ

ـْ وو وافسمذي وافًْٚ،ل أخرئف اإلمٚم أمحد ِٚئرٍ  َظ َٓ دِٚ،غِ  ُم ـْ  افهَّ ْ  َرُئدؾٍ  َظد فِ  َ  ِّّ د ًَ  ُي

ـْ  ِلِّ  َأْصَحِٚب  ِم ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ فُ و َوَش َّٕ عَ  َأ ِّ ًْ  َرُئدًَل  َشد ِدلَّ  ِْدلَي  َصدذَّ  افٌَّْ

ْٔفِ  اهلُل َِ َِّؿَ  َظ َرأُ  َوَش َْ َدٚ َيدٚ ُؿدْؾ  )َي دٚؾُِرونَ  َأهي  َُ ـا)))َؿدَٚل  واْف ـْد  َهـَذا َأم  ََ ـْ  َ ـِرئَ  َؾ  ِمـ

كِ  ْ عَ  ((وافؼِّ ِّ َرأُ  آَخرَ  َوَش َْ َٚل  وَأَحدٌ  اهللَُّ ُهقَ  ُؿْؾ  )َي ََ ا)))َؾ ْد  َهَذا َأم  ََ ـرَ  َؾ ٍِ  ((َفـفُ  ُؽ

 وٕحق وأخرئف اإلمٚم أمحد

 ذفؽ  ٚ ورد ِف افًْٜ.

ى ظِٔددف (ايــدفٔ( متددٚم )ٜٚهــٕٛ ٚقــ  ايطــؤاٍ.. بعــد  ) و ؾًْدددمٚ ُيًددقَّ

كف ظْددف افْددٚس.. يٌدددأ وؿددٝ افًددٗال ـدد  ذهددٛ إفٔددف دافددسابو ويْدد

 (1)اجلّٓقر.

 

                                                 

 .(365)ذح افهٚوي إير  (1)
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ُع فف دم ؿـزه مـد  افبكـ ب، ؾرد  اهلل ظِٔف روحف  َّدار افسٗال والقا وُيَقش 

 .حلامـ ـؾ ٕاحٔة إن ـان صا

  افؼح     

ختِددػ أهددؾ (و وافــري َّ اهلل عًٝــ٘ زٚحــ٘ سيكــداز ايطــؤاٍ ٚازبــٛاب  )

أن اددٗمـ ُيًدٖل  يٚم افتل ُيًٖل ؾٔٓٚ ادٔٝو ؾّْٓؿ مـ ؿٚل)افًِؿ ِف ظدد إ

.ًٚ  شًٌٜ أيٚمو وافُٚؾر أربًغ يقم

ٛ ضَُّع ي٘ يف قرٙ َدَّ ايبضس َٔ نـٌ ْاحٝـ١ إٕ نـإ صـاسبا    )  ُٜ و ( ًٚ

 إير إػ مًَدك مـ اجلْٜ: فٔزداد هورًا. ففويَٚل 

 :ٚفاٟد 

فق مٚت مجٚظٜ ِف وؿٝ واحد بٖؿٚفٔؿ خمتٍِٜ.. ـٔػ يُقن شدٗاهلؿ ِف 

 افَز؟

 ) أن أهؾ افًِؿ اختٍِقا ِف ذفؽ ظذ ؿقفغو ومهٚ)القاب

ُيَ نإول ًْ ؾًٖٔٓن اجلّٔع بقؿٝ واحدو وهدق ؿدقل اإلمدٚم  و) أن ادُِغ َي

 افَرضٌل.
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  افؼح     

ــان ) أن مَل،ُددٜ افًددٗال ظديدددون ـٚحلٍيددٜو وهددق ؿددقل اإلمددٚم افث

 افًٔقضلو وواؾَف اإلمٚم احلِّٔل.

وافدذي يندٌف.. أن )ؿٚل اإلمٚم افٌٔجدقري ِف ذحدف ظدذ اجلدقهرة))

ًٌُٔٞ إػ ـؾ مٔٝ اثْٚن مْٓؿو واهلل أظِؿ(( يُقن فًِٗال مَل،ُٜ ـثري ـو ؾ

 (1)اهد.

 

 

 

             

                                                 

 .(364)ذح افهٚوي  إير و و(364)افٌٔجقري  (1)
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 افدرس افسا ع وافًؼون

 دم شٗال ادٔت

مـا تَـقل دم هـذا افرجـؾ افـذي  ًـث ، ادٔت ظــ  ًـض مًتَداتـف ويسٖٓن

 ، ؾُٔؿ، يًْل افرشقل إظيؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ، ومـ ر ؽ، وما ديْؽ

  افؼح     

 زع الطابع ٔالعػسُٔالد

 يف ضؤاه املٗت

( ٕ و وؿدد ظدـ أمدقر ـثدرة ِف ؿدزه (املٝـ  مُْر وُٕدر )أي) ( ٜٚطـ ال

عـٔ  أختِػ أهؾ افًِؿ ِف ـٍٜٔٔ افًٗال ومٚ هق) ؾّْٓؿ مـ ؿٚل إٔدف ُيًدٖل )

(و ومْٓؿ مدـ ؿدٚل ظدـ ـِٓدٚو وؿدٚل ابدـ ظٌدٚس) يًدٖٓن بعض َعتكدات٘

ن ظدـ اإليد ن بّحّدد صدذ اهلل ادٔٝ ظـ افنٓٚدكغو وؿٚل ظُرمٜ) يًدٖٓ

 (1)ظِٔف وشِؿ وظـ افتقحٔد.

َـا تكـٍٛ يف ٖـرا ايسدـٌ ايـرٟ بعـح        ٚ يًدٖٕٓف أهند  يَدقٓن فدف))و

فــٝهِ  ٜعــين ايسضــٍٛ األععــِ صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ   َٚــٔ زبــو  َٚــا        

ِف ( ومٚ ؿٌِتؽ ومـ إخقإؽو وؿد أخذ بًض أهؾ افًِؿ مـ ؿقهلؿ ) ٜٓو

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد حييد مدع بًدض اخلِدؼ ظْدد ( أن افٌْل هذا افرئؾ

 افًٗال ٕن )هذا( اشؿ إصٚرة فَِريٛ احلٚب.

                                                 

 .(364)افٌٔجقري إير  (1)
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ؾٔجٔــبٓام ادــٗمـ ادقؾــؼ، ؾَٔــقل هلــام:اهلل رّب، وحمّــد صــذ اهلل ظِٔــف وشــِؿ 

ؾْٔادي مْاٍد مـ افسامء أن صدق ظبدي، ثؿ يَال فف ٕؿ ، ٕبٔل، واإلشلم ديْل

وأما افُـاؾر وادْـاؾؼ.. ، ٓ أحب افْاس إفٔٓإقمة افًروس افتل ٓ يقؿيٓا إ

هلام: ما دريت وٓ تِٔت؛ شًّت افْاس تَقل صٔئًا ؾَِتـف، ؾًٔـذ اَام  ؾَٔقل

 . َّاضع مـ حديد أصد افًذاب إػ يقم افبًث وافْنقر

  افؼح     

فٝذٝبُٗا املؤَٔ املٛفل  فٝكٍٛ هلُا:اهلل زبٞ  ٚضبُد ص٢ً اهلل ) 

( وافًٌُددٜ ؿٌِتددلو وادٗمْددقن إخددقاينو ٚاإلضــالّ  ٜــينعًٝــ٘ ٚضــًِ ْبٝــٞ   

فٝٓا ٟ َٓاٍ  َٔ ايطُا٤ إٔ صدم عبدٟ  ثِ ٜكاٍ ي٘ من َْٛـ١ ايعـسٚع   )

(و ويقشع فف ِف ؿدزه مددَّ افٌكد مدـ اييت ال ٜٛقعٗا إال أحب ايٓاع إيٝٗـا 

 ـؾ ٕٚحٜٔ ـ  كَدم.

تًٝـ     هلُا: َا  زٜ  ٚال( ِف ئقابف )ٚأَا ايهافس ٚاملٓافل.. فٝكٍٛ)

ٍ مسع  ايٓـاع   غـ٦ًٝا فكًتـ٘  فٝعـرباُْٗا سيكـاطع َـٔ حدٜـد أغـد         تكـٛ

افَددز وددٌىٜ صددديدة   (و ويوددٌط ظِددٔٓايعــراب إزي ٜــّٛ ايبعــح ٚايٓػــٛز

 حتك ختتِػ أوَلظف .

واجلقاب ِف افَز يُقن ئقاب ظّؾ وظَٔدةو وفٔس ئقاب ظِؿ بَل 

 ًٚ ًٚ وإن ـدٚن  ظّؾ وٓ ظَٔدةو ؾٚدٗمـ جئٛ ظذ أش ِٜ ادَل،ُٜ ئقاب صحٔح

ًٚ ٓ  ِف افدٕٔٚ َّٔ  اإلئٚبٜ وإن  وادْٚؾؼ ٓ يًتىٔع  يُتٛو وافُٚؾر  يَرأ وٓ  أم
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  افؼح     

.ًٚ   (1)ـٚن ِف افدٕٔٚ ظٚد

ـْ ؾ ْٔفِ  اهلُل َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل )َؿَٚل   ُهَرْيَرةَ  َأِك  ًَ َِ َِّؿَ  َظ  ُؿـِزَ  إَِذا)))َوَش

ــُت  ِّٔ ــاَل  َأوْ  اْدَ ؿْ  َؿ ـُ ــاهُ  َأَحــُد ــانِ  َأَت َُ َِ ــاُل  َأْزَرَؿــانِ  َأْشــَقَدانِ  َم ََ ا ُي ََحــِدمِهَ
ــرُ  ِٕ َُ  اْدُْْ

َخرُ  ْٔ نِ  افْ ُِرُ  َوا َٓ ق َُ َٔ َْْت  َما َؾ قُل  ـُ َُ ُجؾِ  َهَذا دِم  َت قُل  افر  َُ َٔ انَ  َما َؾ قُل  ـَ َُ  ُهقَ  َي

ُد  َوَرُشقُففُ اهلل  َظْبُد  َٓ ٓ   إَِففَ  َٓ  َأنْ  َأْص ًدا َوَأن  اهلل  إِ  ّ نِ  َوَرُشقُففُ  َظْبُدهُ  حُمَ َٓ ق َُ َٔ  َؿْد  َؾ

ْ ا َِؿُ  ـُ ًْ َؽ  َٕ  ٕ قُل  َأ َُ َسُح  ُثؿ   َهَذا َت ٍْ هِ  دِم  َففُ  ُي ًُقنَ  َؿْزِ ًِغَ  دِم  ِذَراًظا َشْب رُ  ُثؿ   َشْب  ُيَْق 

ـاُل  ُثؿ   ؾِٔفِ  َففُ  ََ ـؿْ  َفـفُ  ُي ـقُل  َٕ َُ َٔ ُٖ  َأْهـِع  إَِػ  َأْرِجـعُ  َؾ ُهؿْ َؾـ نِ  ْخِزُ َٓ ـق َُ َٔ ـؿْ  َؾ َْْقَمـةِ  َٕ  ـَ

ُروسِ  ًَ ٓ   ُيقؿُِيفُ  َٓ  اف ِذي اْف ْٔفِ  َأْهِِفِ  َأَحب   إِ َثفُ  َحت ك إَِف ًَ ـْ اهلل  َيْب ًِفِ  ِم  َذفَِؽ  َمْوَج

انَ  َوإِنْ  ا ـَ ًَ ًْ  َؿاَل  ُمَْاؾِ ِّ قُفقنَ  افْ اَس  ُت َش َُ ُِْت  َي َُ فُ  َؾ َِ نِ  َأْدِري َٓ  ِمْث َٓ ـق َُ َٔ  َؿـْد  َؾ

ْ ا َِؿُ  ـُ ًْ َؽ  َٕ  ٕ قُل  َأ َُ اُل  َذفَِؽ  َت ََ ُٔ ل فِْْلَْرضِ  َؾ ِّ ْٔـفِ  اْفَتئِ َِ َتـئِؿُ  َظ ِْ ْٔـفِ  َؾَت َِ  َؾَتْخَتِِـُػ  َظ

ا َٓ ا َيَزاُل  َؾَل  َأْضَلُظفُ  ؾِٔ َٓ ً ا ؾِٔ ذ  ًَ َثفُ  َحت ك ُم ًَ ـْ  اهللُ َيْب ًِفِ  ِم أخرئدف (( َذفِـَؽ  َمْوَج

 .افسمذي

ـْ و َٕسِ  َظ ـِ  َأ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهلل َرُشقَل  َأنَّ   َمٚفٍِؽ  ْب َِ َِّؿَ  َظ  إِن  )))َؿدَٚل  َوَش

ْبــَد  ًَ هِ  دِم  ُوِضــعَ  إَِذا اْف ــفُ  َأْصــَحاُ فُ  َظْْــفُ  َوَتــَقػ   َؿــْزِ  ٕ عُ  َوإِ َّ َْٔســ ؿْ  َؿــْرعَ  َف ــاهِلِ ًَ
 َأَتــاهُ  ِٕ

 َِ انِ َم َدإِفِ  َُ ًِ َْ ُٔ نِ  َؾ َٓ ق َُ َٔ َْْت  َما :َؾ قُل   ـُ َُ ُجؾِ  َهَذا دِم  َت دٍ  افر   ّ َُح
ِْٔف  َصذ   دِ َِ  اهلل َظ

                                                 

 .(173)ادختك ادٍٔد إير  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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  افؼح     

ِ ؿَ  ا َوَش َٖم  ـُ  َؾ ِم ْٗ قُل  اْدُ َُ َٔ ُد  َؾ َٓ فُ  َأْص  ٕ اُل  َوَرُشقُففُ اهلل  َظْبُد  َأ ََ ُٔ ُيرْ  َففُ  َؾ ْٕ ِدكَ  إَِػ  ا ًَ َْ  َم

ـْ  ًدا  ِفِ اهلل  َأْ َدَفَؽ  َؿْد  افْ ارِ  ِم ًَ َْ ـْ  َم ْ ةِ  ِم ا اْلَ امُهَ ا َؾَرَ ًً فُ  َفَْا َوُذـِرَ  َؿَتاَدةُ  َؿاَل  مَجِٔ  ٕ  َأ

َسُح  ٍْ هِ  دِم  َففُ  ُي َٕسٍ  َحِديِث  إَِػ  َرَجعَ  ُثؿ   َؿْزِ ا اَل ؿَ  َأ اؾِرُ  اْدَُْاؾُِؼ  َوَأم  َُ ـاُل  َواْف ََ ُٔ  َفـفُ  َؾ

َْْت  َما قُل  ـُ َُ ُجـؾِ  َهـَذا دِم  َت ـقُل  افر  َُ َٔ ْْـُت  َأْدِري َٓ  َؾ ـقُل  َمـا َأُؿـقُل  ـُ َُ  افْ ـاُس  َي

اُل  ََ ُٔ َٓ  َدَرْيَت  َٓ  َؾ َْٔت  َو َِ ُب  َت َىاِرَق  َوُيرْضَ َّ ـْ   ِ َ ةً  َحِديدٍ  ِم َِٔهُٔح  ََضْ َْٔحةً  َؾ  َص

اَيْس  َٓ ًُ ـْ  َّ ْغِ  َؽْرَ  َئِِفِ  َم َِ ََ  .وافٍِظ فٌِخٚري وومًِؿ وأخرئف افٌخٚري(( افث 

ْٔدفِ  اهلُل َصدذَّ  اهللِ َرُشدقُل  َؿدَٚل )  ؿدٚل  يًٚر بـ ظىٚء ظـو َِ َِّؿَ  َظ  َوَشد

 ةَ َثـَل ثَ  َؽ َفـ اقْ اُشـََ ؾَ  ت  ُمـ َت ْٕ أَ  اذَ إِ  َؽ  ِ  َػ ْٔ ـَ  ،رُ َّ ظُ  ايَ )))  اخلىٚب بـ فًّر

 ،كَ قْ ُىـْ  َح وَ  كَ قْ ُْـٍ  ـَ وَ  كَ قْ ُِ س  ٌَ ؾَ  َؽ ْٔ فَ إِ  اقْ ًُ َج رَ  ؿ  ثُ  ،ْزٍ ِص وَ  اعٍ رَ ذِ  دِم  ،اً ْزَ ِص وَ  عٍ رُ ذْ أَ 

  كَ قْ ًُ َو يَ  كتَ َح  كَ قْ ُِ َّ تَ اْح  ؿ  ثُ 
َ  َؽ ْٔ َِ ظَ  اقْ ُِ ْٔ هِ  ؿ  ثُ  ،فِ ْٔ ؾِ ْٕ  اذَ ِ٘ ؾَ  ،اَب افس   َؽ ْْـظَ  اقْ ؾُ َكَ ا

ََ  اإَ ت  ؾَ  اكَ تَ أَ  ََ  دِ ْظـافر  ـَ  اَم ُتُ اْ قَ ْص أَ  ،ْرٌ ُِ َٕ وَ  رٌ َُ ْْ مُ : ْزِ اف  ُؾ ْثـمِ  امُهَ رُ اْ َهـ ْ أَ وَ  ،ِػ اِصـاف

ْ ق  هَ وَ  كَ اْ رَ تَ رْ تَ وَ  كَ َل تَ ِْ تَ ؾَ  ،ِػ اضِ اخَل  ِق افَزْ   ((؟ رُ َّ ظُ  اْ يَ  َؽ فِ ذَ  َد ْْ ظِ  َؽ  ِ  َػ ْٔ َُ ؾَ  ،كَ َٓ

ــــَٕ ))) ؿددددٚل ؟ ظَددددع ومًددددل و اهلل رشددددقل يددددٚ)  ؿددددٚل  إذا)  ؿددددٚل.  ((ؿْ ًَ

 ِف افدددٕٔٚ أك ابددـ افٌَٔٓددل ِف )إثٌددٚت ظددذاب افَددز( و ((.أخرئددفأـٍُٔٓ 

 ادًدٕٚٔد زوا،ددو وؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ِف )ادىٚفدٛ افًٚفٔدٜ ب افٌَقر ـتٚب

 حديٞ  مـ  اإلبٕٜٚ ِف بىٜ  ابـ ووصِف وإرشٚفف  مع  ثَٚت  رئٚفف() افث ٕٜٔ



       

ُح    ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف
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  افؼح     

وِف روايٜ) ـ  ؿٚفف احلٚؾظ افًراؿل ِف )ختريٟ أحٚديٞ اإلحٔٚء(. ظٌٚس ابـ

ـْ  ٌْدددِ  َظدد ـِ اهلل  َظ ددٍرو ْبدد ّْ ْٔددفِ  اهلُل َصددذَّ اهلل  َرُشددقَل  َأنَّ   َظ َِ َِّؿَ  َظ ددرَ  َوَشدد ـَ  َؾتَّددٚنَ  َذ

ٌُقرِ  َُ َٚل  اْف ََ رُ  َؾ َّ َْْٔٚ َأُكَرد   )ُظ َِ قُفَْٚ َظ َُ َٚل  واهللِ َرُشقَل  ٚيَ  ُظ ََ  اهلُل َصدذَّ اهلل  َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  َِ َِّؿ َظ ؿْ )))َوَش ًَ ؿْ  َٕ ُُ َْٔئتِ َٓ َٔـْقمَ  ـَ دَٚل  ((اْف ََ درُ  َؾ َّ ٔدفِ  )ُظ
ٍِ  وأخرئدف أمحدد. احْلََجدرُ  بِ

 .وابـ حٌٚن

)وهدذا ٕدص سيد  ))رم افٌزايل بًد ذـر حديٞ شٔدٕٚ ظّؿٚل اإلمٚ

ٌر افٌدن وإظوٚءو ؾُٔقن ادٔٝ ظٚؿًَل ِف أن افًَؾ ٓ يتٌر بٚدقتو إٕ  يت

ًٚ بددٚٔٓم وافِدذات ـدد  ـددٚنو ٓ يتٌدر مددـ ظَِددف رءو وفددٔس  ًٚو ظٚددد مددرـ

افًَُؾ اددرُك هذه إظوٚءو بؾ هق رء بٚضـ فدٔس فدف ضدقل وٓ ظدرضو 

بؾ افذي ٓ يًَْؿ ِف ًٍٕف هق اددرُك فألصٔٚءو وفق كْٚثرت أظوُٚء اإلًٕٚن 

 اجلزُء ادددرُك افدذي ٓ يتجدزأ وٓ يًَْدؿ.. فُدٚن اإلًٕدٚن ـِٓٚ و  يٌَؼ إٓ

دُف   ِ ًٚو وهق ـدذفؽ بًدد اددقت: ؾد٘ن ذفدؽ اجلدزء ٓ حي افًٚؿؾ بُ فف ؿٚ،ً  بٚؿٔ

 (1)ادقُتو وٓ يىرُأ ظِٔف افًدُم(( اهد.

 

             

                                                 

 .(9/497 ) إحٔٚء ظِقم افديـ (1)
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 افدرس افثامـ وافًؼون

 دم ًٕٔؿ افَز وظذا ف

  افؼح     

 اوَ ٔالعػسُٔالدزع الج

 يف ٌعٗي القرب ٔعرابْ

و ٚ جيٛ اظتَٚده.. ًٕٔؿ افَز وظذابفو وإٕ  أؤػ افًْٔؿ وافًدذاب 

ونو وإٓ ؾُدؾ مٔدٝ إمدٚ أن زأن ؽٚفدٛ افْدٚس يَدأي) فَِز ٕٕف افٌٚفدٛو 

ؿ وإمٚ أن يًذبو ؿز أو   يَزو وفق ؽدرق أو صدِٛ أو افتّٓتدف افًدٌٚع  ًّ يْ

افري و وكٍّتٝ إظوٚءو ـؾ ذفؽ ٓ يّْدع مدـ افوقاري أو ُحرق ثؿ ذركف 

 وئقد افًْٔؿ أو افًذاب.

ادًتّددو وفدق إٍهدِٝ  وافًْٔؿ وافًذاب واؿع فِدروح وافٌددن ظدذ

افروح ظـ اجلًدد: ٕٕدف يٌَدك بٔدْٓ  ظَلؿدٜ ـًدقدة افدروح إػ اجلًدد ظْدد 

ًٚ بغ ادقت واحلٔدٚة ـتقشدط افْدقم بٔدْٓ و ـد  ُيدرد إ ػ افًٗال ظقدًا متقشى

 ادٔٝ مـ احلقاس وافًَؾ وافًِؿ مٚ يتقؿػ ظِٔف ؾٓؿ اخلىٚب.

وضٚ،ٍٜ إػ افَقل بٖنَّ  ووظٌداهلل بـ ـرام ووذهٛ اإلمٚم ىلّد افىزي

ًٚ بدف يًدّع  ب هق افٌدن ؾَدطو وذفدؽ بدٖن خيِدؼ اهلل ؾٔدف إدراـد ؿ وادًذَّ ًَّ ادْ

 (1)ويٌك ويتّٖ  ويتِذذو وهذا خَلف احلؼ.

                                                 

 .(365)و وذح افهٚوي ظذ اجلقهرة (466)افٌٔجقري إير  (1)
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ـُع فـف شـبًقن  أن يهر ؤًٕؿ افَز فِّٔت روضـة مــ ريـاض الْـة، وُيقش 

 ـافروائح افىٔبـة،  مــ الْـة، وُيّـلء وُيٍـتح فـف ضاؿـة ذراظًا ضـقًٓ وظرضـاً 

 ........................................، ويُقن فف دم ؿزه  ؿْديؾ ـافَّر

  افؼح     

إمددٜ ويُددقن افًددذاب ظددذ افٍُددٚر وادْددٚؾَغ وافًهددٚة مددـ هددذه 

 وؽرهٚو ويدوم ظذ افُٚؾر وادْٚؾؼ ديّقمٜ افززخو ويَْىع ظـ ادٗمـ 

افًددٚ  إذا إَىًددٝ ئرا،ّددف وذٕقبددفو ـدد  ُيرؾددع ظْددف بٚفدددظٚء وافهدددؿٜ 

 وؽرهٚ مـ ِؿٌؾ إحٔٚء.

 :ٌعٗي القرب 

( هدق ْٚعـِٝ ايكـر  وؿد بٌِٝ افْهقص ِف ًٕٔؿ افَز مٌِغ افتقاكرو )

ــ( افَددز )إٔ ٜضــري) ــُع يــ٘ ضــبعٕٛ     يًُٝ ُٜٛضَّ   زٚعــ١ َــٔ زٜــال ازبٓــ١  ٚ

ُٜيت  ي٘ طاق١( ـ  كَدم ِف احلديٞ ظـ أك هريرةو )ذزاعًا طٛاًل ٚعسعًا ٚ )

ُُٜـال٤   ٕٚؾذة يرى مْٓٚ مًَده )أي)  بـايسٚا٥  ايطٝبـ١    ( ؿدزه )َـٔ ازبٓـ١  ٚ

 اهللِ َرُشدقلِ  ظدـ و  هريرة أك ًـ(و ؾٜٚهٕٛ ي٘ يف قرٙ  قٓدٌٜ نـايكُس 

ْٔفِ  هلُلا َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ  ُب ح  رَ يُ وَ  ، اءَ رَضَ َخ  ةِ َض وْ رَ  لٍِ فَ  هِ ْزِ ؿَ  دِم  ـَ مِ ْٗ ادُ  ن  إِ )))ؿٚل َوَش

ـ فُ فَ  رُ ق  َْ يُ وَ  ، اً اظَ رَ ذِ  نَ قْ ًُ بْ َش  هُ ْزَ ؿَ  فُ فَ  ََ ـَ ـْٔ فَ  رِ َّ اف وأبدق  وأخرئدف ابدـ حٌدٚن(( رِ ْد افَبـ ةِ َِ

 .يًذ
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 ِّٕ  ، سف إػ يقم افَٔامةويٖتٔف ظِّف افهافح  هقرة رجؾ حسـ افهقت ويٗ

  افؼح     

ٜٚ تٝ٘ عًُ٘ ايضاحل بضٛز٠ زدٌ حطـٔ ايضـٛت ٜٚؤِّْطـ٘ إزي ٜـّٛ     )

ـِ (و كٝاَـ١ يا   َظ
ِ
اء ـِ  اْفَزَ ِدلِّ  َمدعَ  َخَرْئَْدٚ)َؿدَٚل   َظدِٚزٍب  ْبد ْٔدِف  َصدذَّ  افٌَّْ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ـْ  َرُئؾٍ  ِئََْٚزةِ  ِِف  َوَش َْٕهدٚرِ  ِم َ ْٕ َْْٔدٚ وا َٓ َت ْٕ دْز  َػ إِ  َؾٚ ََ َِْحددْ  َوَدَّدٚ وِاْف دَس  وُي َِ  َؾَج

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َِ َِّؿَ اهلل َظ َْٚ َوَش ًْ َِ َٖنَّ  َحْقَففُ  َوَئ ـَ دْرَ  ُرُءوِشَْٚ َظَذ  َو  َوِِف  افىَّ

ُٝ  ُظقدٌ  َيِدهِ  ُُ َْرضِ  ِِف  َيْْ ْٕ دَٚل  َرْأَشفُ  َؾَرَؾعَ  وا ََ ًُِٔذوا)))َؾ ـْ اهلل  ِـ اْشـَت  َظـَذاِب  ِمـ

ْزِ  ََ َتْغِ  اْف ْبـَد  إِن  ):)َؿدَٚل  ُثدؿَّ  ((،َثَلًثـا َأوْ  َمر  ًَ ـَ  اْف ِم ْٗ ـانَ  إَِذا اْدُـ َىـاعٍ  دِم  ـَ َِ ْٕ ـْ  ا  ِمـ

َٔا ْٕ ـْ  َوإِْؿَبالٍ  افد  ِخـَرةِ  ِمـ ْٔ ـَزَل  ا ْٔـفِ  َٕ ـةٌ  إَِف َُ ـْ  َمَلئِ ـاَمءِ  ِمـ َٖن   اْفُقُجـقهِ   ِـُٔض  افس  ـ  ـَ

ؿْ  ُٓ ُس  ُوُجقَه ّْ ؿْ  افن  ُٓ ًَ ـٌ  َم ٍَ ـْ  ـَ انِ  ِم ٍَ ـْ ْ ةِ  َأ ـْ  َوَحُْقطٌ  اْلَ ْ ةِ  َحُْقطِ  ِم  َحت ك اْلَ

ـُؽ  جَيِلءُ  ُثؿ   اْفَبَكِ  َمد   ِمْْفُ  جَيُِِْسقا َِ ْٔـفِ  اْدَـْقِت  َم َِ ـَلم َظ  ِظْْـَد  جَيِِْـَس  َحت ـك افس 

قُل  َرْأِشفِ  َُ َٔ ـا َؾ َٓ ُت ُس  َأي  ٍْ َِّٔبـةُ  افـْ  ـَرةٍ  إَِػ  اْخُرِجـل افى  ٍِ ٌْ ـْ  َم  َؿـاَل  َوِرْضـَقانٍ  اهلل ِمـ

اَم  َتِسُٔؾ  َؾَتْخُرُج  ْىَرةُ  َتِسُٔؾ  ـَ ََ ـْ  اْف اءِ  دِم  ِم ََ ُْٖخُذَها افسِّ َٔ ْ  َأَخَذَها َؾَِ٘ذا َؾ  َيَدُظقَها َل

ُْٖخُذوَها َحت ك َظْغٍ  َضْرَؾةَ  َيِدهِ  دِم  ُِقَها َي ًَ َْٔج ـِ  َذفَِؽ  دِم  َؾ ٍَ َُ ُْـقطِ  َذفَِؽ  َودِم  اْف  احْلَ

ُرُج  اِمْْ  َوخَيْ َِٔب  َٓ َْٖض َحةِ  ـَ ٍْ َْرضِ  َوْجفِ  َظَذ  ُوِجَدْت  ِمْسٍؽ  َٕ ْٕ ُدونَ  َؿـاَل  ا ًَ َْٔهـ  َؾ

ا ونَ  َؾَل  هِبَ ر  ُّ ِْل َي ًْ ا َي ـْ  َمَإٍ  َظَذ  هِبَ ةِ  ِم َُ ٓ   اْدََلئِ وُح  َهـَذا َمـا َؿـاُفقا إِ ِّٔـُب  افـر   افى 

قُفقنَ  َُ َٔ ـُ  ُؾَلنُ  َؾ ـِ  ُؾَلنٍ  ْ  َْٖحَس ُٕقا ف تِلا َأْشاَمئِفِ   ِ ا فُ  ـَ َٕ ق  ّ ـا ُيَس َٔا دِم  هِبَ ْٕ  َحت ـك افـد 

قا ُٓ ا  َيَْْت اَمءِ   إَِػ   هِبَ َٔا  افس  ْٕ تُِحقنَ   افد  ٍْ َْٔسَت َتُح   َففُ   َؾ ٍْ ُٔ ؿْ  َؾ فُ  هَلُ ًُ ِّٔ َُٔن ـْ  َؾ ؾِّ  ِم   َشاَمءٍ  ـُ
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 .ويُقن هذا افًْٔؿ فُؾ مٔت مـ هذه إمة

  افؼح     

ُ قَها ر  ََ اَمءِ  إَِػ  ُم ا اف تِل افس  َٓ ك َحت ك َتِِٔ َٓ اَمءِ  إَِػ   ِفِ  ُيَْْت ةِ  افس  ًَ ا ِ قُل  افس  َُ َٔ  َظز  اهلل  َؾ

ُتُبقا َوَجؾ   ـْ ِّٔغَ  دِم  َظْبِدي ـَِتاَب  ا ِِّ َْرضِ  إَِػ  َوَأِظُٔدوهُ  ِظ ْٕ ا َؾِ٘نِّ  ا َٓ ؿْ  ِمْْ ُٓ ُت َْ َِ  َخ

ا َٓ ا ُأِظُٔدُهؿْ  َوؾِٔ َٓ ؿْ  َوِمْْ ُٓ ادُ  َؿاَل  ُأْخَرى َتاَرةً  ُأْخِرُج ًَ ْٖتِٔفِ  َجَسِدهِ  دِم  ُروُحفُ  َؾُت َٔ  َؾ

انِ  َُ َِ ُْٔجَِِسإِفِ  َم نِ  َؾ َٓ ق َُ َٔ ـْ  َففُ  َؾ قُل  َر  َؽ  َم َُ َٔ َ  َؾ نِ اهلل  َرّبِّ َٓ ق َُ َٔ  ِديَُْؽ  َما َففُ  َؾ

قُل  َُ َٔ ْشَلمُ  ِديِْلَ  َؾ نِ  اإْلِ َٓ ق َُ َٔ ُجُؾ  َهَذا َما َففُ  َؾ ًِ  اف ِذي افر  ؿْ  َث ُ  ُُ قُل  ؾِٔ َُ َٔ  ُهقَ  َؾ

ِْٔف  َصذ  اهلل  َرُشقُل  َِ ِ ؿَ اهلل َظ نِ  َوَش َٓ ق َُ َٔ َؽ  َوَما َففُ  َؾ ُّ ِْ قُل  ِظ َُ َٔ  ـَِتاَب  َؿَرْأُت  َؾ

ْؿُت   ِفِ  َؾآَمُْْت اهلل  َُْٔاِدي َوَصد  اَمءِ  دِم  ُمَْادٍ  َؾ َْٖؾِرُصقهُ  َظْبِدي َصَدَق  َأنْ  افس  ـْ  َؾ  ِم

ْ ةِ  ـْ  قهُ َوَأْفبُِس  اْلَ ْ ةِ  ِم ْ ةِ  إَِػ  َ اً ا َففُ  َواْؾَتُحقا اْلَ ْٖتِٔفِ  َؿاَل  اْلَ َٔ ـْ  َؾ ا ِم َٓ ا َرْوِح َٓ  َوضِٔبِ

َسُح  ٍْ هِ  دِم  َففُ  َوُي هِ  َمد   َؿْزِ ْٖتِٔفِ  َؿاَل  َ َكِ ـُ  َرُجٌؾ  َوَي ـُ  اْفَقْجفِ  َحَس َٔاِب  َحَس  افثِّ

ُِّٔب  يِح  َض قُل  افرِّ َُ َٔ كَ يَ   ِاف ِذي َأْ ِؼْ  َؾ َْْت  اف ِذي َيْقُمَؽ  َهَذا ُُس  قُل  ُتقَظُد  ـُ َُ َٔ  َففُ  َؾ

ـْ  َْٕت  َم َؽ  َأ ُٓ ْرِ  جَيِلءُ  اْفَقْجفُ  َؾَقْج قُل   ِاخْلَ َُ َٔ ا َؾ َٕ َؽ  َأ ُِ َّ افُِح  َظ قُل  افه  َُ َٔ  َربِّ  َؾ

اَظةَ  َأؿِؿْ   .أخرئف اإلمٚم أمحد..(( احلديٞ. َوَماِل  َأْهِع  إَِػ  َأْرِجعَ  َحت ك افس 

( أو ؽرهٚو وـؾ ذفدؽ ٜٚهٕٛ ٖرا ايٓعِٝ يهٌ َٝ  َٔ ٖرٙ األَـ١ )

 ب  يتْٚشٛ مع ظٚ  افززخ.
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حٍرة مـ حٍر افْار، وتنتد ظِٔف افوـٌىة حتـك ختتِـػ  أن يهر فف وظذا ف

 .أضلظف

  افؼح     

 :عراب القرب 

٘ افَددزو ؾٓددق )أي) ( عرابــ٘( أمددٚ )ٚ) يهددر افَددز أي) ( إٔ ٜضــري يــ

س٠ َـــٔ حيـــس ايٓـــاز  ٚتػـــتد عًٝـــ٘ ايغـــػط١ حتـــ٢ ربتًـــف حيـــفِّٔدددٝ )

 (.أعالع٘

ٜ ٓ يْجق مْٓٚ أحٌد حتك افهٚحلغو ؽر أهنٚ ختتِػ مدـ  ّّ وأصؾ افو

ف افَز ـ  كوؿ إم احلْقن وفدهٚ   ّ ئًِْٚ اهلل  –حٔٞ افندةو ؾٚفًٌض يو

إٓ أن هْٚك أؿقام ٓ يوّٓؿ افَدزو وهدؿ إٌٕٔدٚءو ومدـ  –مـ هٗٓء آمغ 

ومدْٓؿ ؾٚضّدٜ بْدٝ أشدد أم شدٔدٕٚ  (1)أ شقرة اإلخَلص ِف مرض مقكفوؿر

 ؿدٚل مٚفدؽ بدـ إٔس ًـظع بـ أك ضٚفٛ ـّرم اهلل وئٓف وريض اهلل ظْٓٚو ؾ

 ظِٔٓدٚ دخدؾ ضٚفدٛ أك بدـ ظدع أم هٚصدؿ بدـ أشدد بْدٝ ؾٚضّدٜ مٚكدٝ دٚ)

ـرَ )))  ؾَدٚل رأشدٓٚ ظْد ؾجِس شِؿ و ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل  اْ َيـ اهللُ ِؽ مِحَ

ـأُ  ِت ْْــُ  لْ مِّ أُ  ـ َ  لْ مِّ ـأُ  َد ًْ ـ لْ مِّ ِ ْٔ ًِ بِ ْنـتُ وَ  ْغَ ظِ قْ ََتُ ـتَ وَ  ،لْ ـَ رَ ًْ ِ ْٔ ِسـُْ تُ وَ  ي ْ وَ  لْ ـَْ ََت  ْغَ ًَ

 ِٔ ّْ ًِ ىْ تُ وَ ، اً بَ ِّٔ ضَ   ِؽ َس ٍْ َٕ 
  أن أمر ثؿ ((ةَ رْ أِخ   رَ اْ افد  وَ  اهللِ فَ ْج وَ  َؽ فِ َذ  ِ   ـَ يْ دِ يْ رِ تُ  لِْ

                                                 

 .(466)افٌٔجقري ير إ (1)
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......................................................................... 

  افؼح     

 ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل شٌُف ..افُٚؾقر ؾٔف افذي ادٚء بِغ ؾِ  ثَلثٚ كًٌؾ

 وإيٚه ؾٖفًٌٓٚ ؿّٔهف شِؿ و ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل خِع ثؿ وبٔده شِؿ و

 زيد بـ أشٚمٜ شِؿ و ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل دظٚ ثؿ وؾقؿف بزد وـٍْٓٚ

 ؾحٍروا وحيٍرون أشقد وؽَلمٚ اخلىٚب بـ وظّر إٕهٚري أيقب وأبٚ

 وبٔده شِؿ و ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل حٍره ..افِحد بٌِقا ؾِ  وؿزهٚ

         شِؿ و ظِٔف اهلل صذ اهلل رشقل دخؾ ..ؾرغ ؾِ  وبٔده كرابف وأخرج

ْ  ل  َح  قَ هُ وَ  ُت ْٔ ِّ يُ وَ  لْ ِٔ َُيْ  يْ ذِ اف   اهللُ)))ؿٚل ثؿ ؾٔف ؾٚوىجع   ُت قْ ُّ يَ  َٓ
 رْ ٍِ ؽْ اِ

 ُ  اْ ؾَ  لْ مِّ ِٕ
 َؽ ِّٔ بِ َٕ  ؼِّ َح  ِ  آَ َِ َخ ْد مُ  آَ ْٔ َِ ظَ  عَ شِّ وَ وَ  آَ تَ ج  ُح  اهَ ْـَِّ فِ وَ  دٍ َش أَ  ِت ْْ  ِ  ةَ َّ ضِ

َ وَ  ْٕ  اْ افر   ؿَ َح رْ أَ  َؽ ٕ  ِ٘ ؾَ  ِعْ بْ ََ ْْ مِ  ـَ يْ ذِ اف   اءِ َٔ بِ ْٕ ا
 قهٚوادخِ أربًٚ ظِٔٓٚ وـز ((ْغَ مِحِ

أخرئف افىزاين وأبق . ظْٓؿ اهلل ريض افهديؼ بُر وأبق وافًٌٚس هق افِحد

 .ًُٕٔؿ

 كهًْف   صٔ ٚ صًْٝ رأيْٚك!  اهلل رشقل يٚ) بًوٓؿ ؿٚلوِف روايٜ) 

ْ إِ )))ؿٚل ؟ بٖحد   يِصْ ْٔ ِّ ؿَ  آَ تُ ْس بَ فْ أَ  نِّ
ُت  ،ةِ ْ  اَل  اِب َٔ ثِ  ـْ مِ  َس بَ ِْ تَ فِ ًْ  آَ ًَ مَ َواْضَىَج

ُ  اهَ ْزِ ؿَ  دِمْ  َ إَ  ،ْزِ ََ افْ  ةِ ىَ ٌْ َض  ـْ مِ  آَ ْْ ظَ  َػ ٍِّ َخ ِٕ ـَخ  ـُ َسـْح أَ  ْت َٕ اْ ـَ  اَ   اً ًَ ْٔ ِْ َصـ اهللِ ِؼ ِْ

 اْ ضَ  ِّبْ أَ  َد ًَ  َ  َل  إِ 
 .أخرئف أبق ًٕٔؿ ِف ادًرؾٜ وافديِّل(( ٍب فِ
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 . هقرة ؿبٔحة، ويُقن هذا افًذاب فِّْاؾَغ وافٍُار يٖتٔف ظِّف

  افؼح     

بضــٛز٠ ( افٌَددٔ  )ٜ تٝــ٘ عًُــ٘ر ظِٔددف افًددذاب ِف ؿددزه )دِّ ( مددـ ُؿددٚ)

 م(و ؾٍل بَٜٔ احلديٞ ادتَدقبٝه١  ٜٚهٕٛ ٖرا ايعراب يًُٓافكري ٚايهياز

ـِ    َظ
ِ
اء ـِ  اْفَزَ ْبـَد  َوإِن  )))َؿدَٚل إَِػ َأْن   َظِٚزٍب  ْب ًَ ـاؾِرَ  اْف َُ ـانَ  إَِذا اْف َىـاعٍ  دِم  ـَ َِ ْٕ  ا

ـْ  َٔا ِم ْٕ ـْ  َوإِْؿَبالٍ  افد  ِخَرةِ  ِم ْٔ َزَل  ا ْٔفِ  َٕ ـْ  إَِف اَمءِ  ِم ةٌ  افس  َُ ـؿْ  اْفُقُجـقهِ  ُشقدُ  َمَلئِ ُٓ ًَ  َم

َْٔجُِِسقنَ  اْدُُسقُح  َُِؽ  جَيِلءُ  ُثؿ   اْفَبَكِ  َمد   ِمْْفُ  َؾ  َرْأِشفِ  ِظَْْد  جَيَِِْس  َحت ك اْدَْقِت  َم

قُل  َُ َٔ ا َؾ َٓ ُت ُس  َأي  ٍْ بَِٔثةُ  افْ  ـْ  طٍ َشَخ  إَِػ  اْخُرِجل اخْلَ ُق  َؿاَل  َوَؽَوٍب اهلل  ِم ـر  ٍَ  دِم  َؾُت

ا َجَسِدهِ  َٓ ََْْٔتِزُظ اَم  َؾ قدُ  ُيَْْتَزعُ  ـَ  ٍ ـْ  افس  قِف  ِم ُِقلِ  افه  ُْٖخُذَها اْدَْب َٔ ْ  َأَخَذَها َؾَِ٘ذا َؾ  َل

ُِقَها َحت ك َظْغٍ  َضْرَؾةَ  َيِدهِ  دِم  َيَدُظقَها ًَ َِْؽ  دِم  جَيْ ـُرُج  اْدُُسقِح  تِ ـامِ  َوخَيْ َٓ ـِ  ْْ َت ْٕ َٖ ـ  ـَ

ةٍ  ِريِح  ٍَ َْرضِ  َوْجفِ  َظَذ  ُوِجَدْت  ِجٔ ْٕ ُدونَ  ا ًَ َْٔه ا َؾ ونَ  َؾَل  هِبَ ـر  ُّ ـا َي  َمـَإٍ  َظـَذ  هِبَ

ـْ  ةِ  ِم َُ ٓ   اْدََلئِ وُح  َهـَذا َما َؿاُفقا إِ بِٔـُث  افـر  قُفـقنَ  اخْلَ َُ َٔ ـُ  ُؾـَلنُ  َؾ َْٖؿَبِح  ُؾـَلنٍ  ْ ـ   ِـ

انَ  اف تِل َأْشاَمئِفِ  كيُ  ـَ  ّ ا َس َٔا دِم  هِبَ ْٕ ك َحت ك افد  َٓ اَمءِ  إَِػ   ِفِ  ُيَْْت َٔا افس  ْٕ َتُح  افـد  ٍْ ُْٔسـَت  َؾ

َتُح  َؾَل  َففُ  ٍْ ِْٔف  َصذ  اهلل  َرُشقُل  َؿَرأَ  ُثؿ   َففُ  ُي َِ ِ ؿَ اهلل َظ گ   گ  گ  گ  ڳ    چ َوَش

ــقُل ، {١١األعففرا : } چڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں َُ َٔ  َظــز  اهلل  َؾ

ُتُبقا َوَجؾ   ـْ غٍ  دِم  ـَِتاَ فُ  ا َْرضِ  دِم  ِشجِّ ْٕ َذ  ا ٍْ  َؿـَرأَ  ُثـؿ   َضْرًحـا ُروُحفُ  َؾُتْىَرُح  افس 

 ٿ     ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀ   پ     پ  پچ 
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 .{٧٥الحج: } چٿ  ٹ  ٿ  ٿ 

ادُ  ًَ ْٖتِٔفِ  َجَسِدهِ  دِم  ُروُحفُ  َؾُت انِ  َوَي َُ َِ ُْٔجَِِسـإِفِ  َم نِ  َؾ َٓ ـق َُ َٔ ـْ  َفـفُ  َؾ ـَؽ  َمـ  َر  

قُل  َُ َٔ نِ  َأْدِري َٓ  َهاهْ  َهاهْ  َؾ َٓ ق َُ َٔ قُل  ِديَُْؽ  َما َففُ  َؾ َُ َٔ نِ  َأْدِري َٓ  َهاهْ  َهاهْ  َؾ َٓ ـق َُ َٔ  َؾ

ُجُؾ  َهَذا َما َففُ  ًَِث  اف ِذي افر  ؿْ  ُ  ُُ قُل  ؾِٔ َُ َٔ َُْٔـاِدي َأْدِري َٓ  َهـاهْ  َهاهْ  َؾ ـْ  ُمَْـادٍ  َؾ  ِمـ

اَمءِ  َذَب  َأنْ  افس  ـْ  َففُ  َؾاْؾِرُصقا ـَ ْٖتِٔفِ  افْ ارِ  إَِػ  َ اً ا َففُ  َواْؾَتُحقا افْ ارِ  ِم َٔ ـْ  َؾ َها ِم  َحرِّ

ا َٓ قِم ُّ ٔ ُؼ  َوَش ْٔفِ  َوُيَو َِ هُ  َظ تَ  َحت ـك َؿـْزُ ْٖتِٔـفِ  َأْضـَلُظفُ  ؾِٔـفِ  ِِـَػ خَتْ  َؿبِـُٔح  َرُجـٌؾ  َوَي

َٔاِب  َؿبُِٔح  اْفَقْجفِ  ـُ  افثِّ يِح  ُمْْتِ قُل  افرِّ َُ َٔ  اف ـِذي َيْقُمَؽ  َهَذا َيُسقُءكَ   ِاف ِذي َأْ ِؼْ  َؾ

َْْت  قُل  ُتقَظُد  ـُ َُ َٔ ـْ  َؾ َْٕت  َم َؽ  َأ ُٓ ـ جَيِـلءُ  اْفَقْجفُ  َؾَقْج ِّ ـقُل   ِافؼ  َُ َٔ ـا َؾ َٕ َّ  َأ ـَؽ َظ ُِ 

بُِٔث  قُل  اخْلَ َُ َٔ ؿْ  َٓ  َربِّ  َؾ َِ اَظةَ  ُت  .أخرئف اإلمٚم أمحد(( افس 

 و  هريدرة أك ًدـو ؾكْْٔٚ وكًًقن كًًٜ  افُٚؾر ِف ؿزهظذ يًِطو

ْٔفِ  اهلُل َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  ظـ َِ َِّؿَ  َظ     أيـة هـذه إٔزفـت ؾـٔام أتـدرونؿدٚل))) َوَشد

ی        ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یچ 

 أظِدؿ ورشقفف اهلل) ؿٚفقا ((؟ ةُ َُ ْْ افو   ةُ َن ْٔ ًِ ادَ  امَ  نَ وْ رُ ْد تَ أَ  {٥٢١طف::  } چی 

ـافْ  ُب اْ َذ ظَ ))) ؿٚل ـ يْ ذِ اف ـوَ  ،هِ ْزِ َؿـ دِمْ  رِ ؾِ اْ َُ   ،هِ دِ َٔـ ِ  ِزْ ٍْ ـَٕ
ـإِ   فِ ْٔـَِ ظَ  طُ ِ  َسـيُ  فُ ٕ 

 ةٌ ًَ ْسـتِ

ــْٔ ِّْ تِ  نَ قْ ًُ ْســتِ وَ  ــَح  نَ قْ ًُ بْ َشــ ؟ْغُ ِّْــافتِّ  اْ َمــ نَ وْ رُ ْد َتــأَ  ،اً َْ   ،ةٌ ٔ 
ــفِ ــَح  ؾِ ُُ  سٍ وْ ءُ رُ  عُ بْ َشــ ةٌ ٔ 

َِ  مِ قْ يَ  َػْ إِ  فُ َٕ قْ ُص دِ خَيْ وَ  ،فُ َٕ قْ ًُ َس ِْ يَ   .وأبق يًذ وأخرئف ابـ حٌٚن( (ةِ مَ اْ َٔ اف
 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 شددددددٗافْٚ ثددددددؿ ظددددددذاُب افَددددددز

 

 

 ْٛ  ِؼ دـًٌددددٞ احلدددد ًّٕٔددددف وائدددد
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 افدرس افتاشع وافًؼون

 واحلؼ دم افبًث وافْنقر

إخــراج أجســاد ادــقتك  ًــد مجــع إجــزاء إصــِٔة مـــ  :افبًــث هــق

 .افهقر افثإٔة إحٔاؤهؿ  ًد ٍٕخة و،افَبقر

 .وافْنقر هق: ظبارة ظـ تُامؾ إخراج أجسادهؿ

  افؼح     

 الدزع التاضع ٔالعػسُٔ

 يف البعح ٔالٍػٕز ٔاحلػس

األدــصا٤  إخــساىل أدطــا  املــٛت٢ بعــد مجــع( ظٌددٚرة ظددـ))ايبعــح ٖــٛ)

(و وادراد بٕٚصِٜٔ) هل افتل مـ صدٖهنٚ افٌَدٚء مدـ أول األص١ًٝ َٔ ايكبٛز

افًّر إػ آخره ِف افٌٚفٛو وفق ؿىًِّٝ ؿٌدؾ مقكدفو بخدَلف افتدل فدٔس مدـ 

 ًر مثًَل.َن افصٖهنٚ ذفؽو ـٚفيٍر و

( حٔٞ يَقمقن وهؿ ايضٛز ايجاْٝـ١  ْيو١إحٝاؤِٖ بعد ( يُقن )ٚ)

ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵   ﮶  ﮷     ﮸  ﮹    ﮺  ﮻   ے چ يْيرونو ؿدٚل كًدٚػ) 

 .{٤انتغابٍ  } چ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      

( ِ بًدد ذفدؽ  ؿهن(: ٕٚايٓػٛز ٖٛ: عباز٠ عٔ تهاٌَ إخساىل أدطـا ٖ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  چ يْتؼدددددونو ؿدددددٚل كًدددددٚػ 

 . {٤انمًر  } چپ
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وهق ادحؾ افذي يٍَقن ؾٔف مـ َشْقِق اخللئؼ مجًًٔا إػ ادقؿػ، :واحلؼ هق

فة افتل ل يًِص ؾٔٓا أحٌد  فٍهـؾ افَوـاء وافًـرض ظـذ  أرض ادَدس ادبد 

 ، ........................أرض  ٔواء ـافٍوة، متسًة القإب وهل، اهلل

  افؼح     

ِْٛم اشبال٥ـل مجٝعـًا إزي املٛقـف  ٖٚـٛ      )( ظٌٚرة ظـ )ٚاسبػس ٖٛ)  ض ـ

 ٛ ٕ فٝــ٘ َــٔ أزل املكــدع املبدَّيــ١ ايــيت مل ٜعــِط فٝٗــا     ااــٌ ايــرٟ ٜكيــ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  چ  ( ربددفو ؿددٚل كًددٚػ)أحــٌد

 .{٧٢إبراهيى  } چھ  ھ

( ووزن إظدد لو ييضــٌ ايكغـا٤ ٚايعــسل عًــ٢ اهلل ويٍَدقن ؾٔٓددٚ )

(و أزل بٝغــا٤ ناييغــ١  َتطــع١ ازبٛاْــب  أرض ادحؼدد )أي) ( ٖٚــٞ)

 – ١١٢طقق:   } چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڳ  ڱ  ڱ     چ ؿددٚل كًددٚػ)

ـْ و و{١١٤ ؾِ  َظددد ْٓ ـِ  َشددد دٍ  ْبددد ًْ ْٔدددِف  َصدددذَّ اهلل  َرُشدددقُل  َؿدددَٚل ) َؿدددَٚل   َشددد َِ اهلل َظ

َِّؿَ  َٔاَمـةِ  َيْقمَ  افْ اُس  َُيَْؼُ )))َوَش
َِ َْٔوـاءَ  َأْرضٍ  َظـَذ  اْف ـَراءَ  َ  ٍْ ْرَصـةِ  َظ َُ ـلِّ  ـَ

َِ  افْ 

َْٔس  ا َف َٓ َِؿٌ  ؾِٔ ََحدٍ  َظ  .خٚري ومًِؿأخرئف افٌ(( ِٕ

 وافًٍراء) هل افٌٔوٚء افتل فٔس بٔٚوٓٚ بٚفْٚصع.

 وافَْل) هق اخلٌز إبٔض.

وٓ ؾرق ِف احلؼ بغ مـ جُيٚزى ومـ ٓ جُيٚزىو ـٚفٌٓٚ،ؿ افقحقش: 

 اإلمٚم   افَقل  هذا وصح    ادحََقنو  ذهٛ ذفؽ  حُيؼو وإػ   افُؾ  إذ
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  افؼح     

و أمدٚ مدـ ٓ طافْقويو وذهٌٝ ضٚ،ٍٜ إػ أن افذي حُيؼ هق مدـ جُيدٚزى ؾَد

 (1)جُيٚزى ؾَل حيؼ.

 )تٍهٔؾوأمٚ افًَط وهق مـ خرج ؿٌؾ متٚم وؿٝ احلّؾ ؾٍٔف 

 .ٚٓٔإن   ُكٍْيب ؾٔف افروح.. ؾًُٚ،ر إئًٚم افتل ٓ روح ؾ 

  ٍُٕٝخ ؾٔف افروح.. ؾٔحؼو ويهر ظْد دخدقل اجلْدٜ ـٖهِٓدٚ وإن 

 ِف اجل ل وافىقل.

ل مـ كْنؼ ظْف إرضو ؾ ـْ ؤٌْٕٚ ىلّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هق أوَّ د ًَ 

ـِ  رَ  اْب َّ ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل ) َؿَٚل   ُظ َِ َِّؿَ اهلل َظ ـا)))َوَش َٕ ُل  َأ ـْ  َأو   َتَْْنـؼ   َمـ

َْرُض  َظْْفُ  ْٕ رٍ  َأُ ق ُثؿ   ا ُْ رُ  ُثؿ   َ  َّ ٔعِ  َأْهَؾ  آِت  ُثؿ   ُظ َِ ونَ  اْفَب ُْٔحَؼُ ًِل َؾ َتيِـرُ  ُثـؿ   َم ْٕ  َأ

ةَ  َأْهَؾ   ُ َرَمْغِ  َ ْغَ  ُأْحَؼَ  َحت ك َم  .أخرئف افسمذي(( احْلَ

ـْ و ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؿَٚل ) َؿَٚل   ُهَرْيَرةَ  َأِك  َظ َِ َِّؿَ اهلل َظ ـا)))َوَشد َٕ  َأ

ـْ  ُل َأو   َْرُض  َظْْفُ  َتَْْنؼ   َم ْٕ َسك ا ـْ ُٖ ةً  َؾ  ِ ـْ  ُح ـؾِ  ِم َِ ْ ـةِ  ُح ـْ  َأُؿـقمُ  ُثـؿ   اْلَ ـغِ  َظـ ِّ  َي

ْرشِ  ًَ َْٔس  اْف ـْ  َأَحٌد  َف َلئِِؼ  ِم قمُ  اخْلَ َُ امَ  َذفَِؽ  َي ََ ي اْدَ  . أخرئف افسمذي أيوًٚ (( َؽْرِ

 

                                                 

 .(368)افٌٔجقري إير  (1)
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ؾٓق صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ أول مًٌدقثو وأول وارد فِّحؼدو وأول 

مـ يدخؾ اجلْٜو وبًدده شدٔدٕٚ ٕدقح ظِٔدف افًدَلمو أمدٚ مدٚ ورد ِف حلدديٞ 

 .. ؾَد مُحؾ ظذ إٔف بًد إٌٕٔٚء. ادتَدم مـ أن بًده أبقبُر افهديؼ 

ؾّتٍٚوكٜو ؾّْٓؿ افراـدٛ وهدق ادتَدلو أمٚ مراكٛ افْٚس ِف احلؼ.. 

ومْٓؿ ادٚر ظذ ؿدمٔف وهق ؿِٔؾ افًّؾو ومْٓؿ ادٚر ظدذ وئٓدفو وهدق 

ـْ افُددددٚؾرو ؾ دددد ْٔددددِف  َصددددذَّ اهلل  َرُشددددقُل  َؿددددَٚل ) َؿددددَٚل   ُهَرْيددددَرةَ  َأِك  ًَ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  َٔاَمةِ  َيْقمَ  افْ اُس  َُيَْؼُ )))َوَش
َِ َبـانٌ  َوِصـٌْْػ  ُمَناةٌ  ِصٌْْػ  َأْصَْاٍف  َثَلَثةُ  اْف ـْ  ُر

ؿْ  َظَذ  َوِصٌْْػ  ِٓ اُفقا ُوُجقِه ََ ْٔـَػ اهلل  َرُشـقَل  َيـا َؾ ـَ ُنـقنَ  َو ّْ ؿْ  َظـَذ  َي ِٓ  ُوُجـقِه

ؿْ  َظَذ  َأْمَناُهؿْ  اف ِذي إِن   َؿاَل  ِٓ ؿْ  َأنْ  َظَذ  َؿاِدرٌ  َأْرُجِِ ُٓ َٔ ِن ّْ ؿْ  َظـَذ  ُي ِٓ  َأَمـا ُوُجـقِه

ُؿْ   َ َُقنَ  إِ ؿْ  ُِقُجقهِ  َيت  ؾ   ِٓ  .أخرئف أمحد وافسمذي(( َوَصْقكٍ  َحَدٍب  ـُ

َُٕس وظـ  ـُ  َأ ٌِدلَّ  َيدٚ )َؿدَٚل  َرُئًَل  َأنَّ   َمٚفٍِؽ  ْب داهلل  َٕ دٚؾِرُ  حُيَْؼُ َُ  َظدَذ  اْف

فِ  ِٓ ِٜ  َيْقمَ  َوْئ ََٔٚم
َِ َْٔس )))َؿَٚل  واْف ْغِ  َظـَذ  َأْمَنـاهُ  اف ـِذي َأَف َِ ْج َٔا دِم  افـرِّ ْٕ  َؿـاِدًرا افـد 

َٔفُ  َأنْ  َظَذ  ِنـ ّْ ـفِ  َظـَذ  ُي ِٓ َٔاَمـةِ  َيـْقمَ  َوْج
َِ ةِ  َ ـَذ  َؿَتـاَدةُ  َؿـاَل  اْف َْـا َوِظـز  أخرئدف  ((َر ِّ

 .افٌخٚري ومًِؿ



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

412 

......................................................................... 

  افؼح     

 :ٚفاٟد 

ن ِف أخدرةو ؾٖمدٚ افِدذان ِف احلؼ أربًٜ إٔقاع) اثْٚن ِف افدٕٔٚو واثْٚ

 افدٕٔٚ)

) هق إخراج افٔٓقد مـ ئزيدرة افًدرب إػ افندٚمو وهدؿ هيدقد ؾـإول

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  چ بْددل افْوددرو وِف ذفددؽ ؿددٚل كًددٚػ) 

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ں  ں  ڻ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻  

 .{٦انحشر  } چ﯀  ﯁          ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ 

) ظْد خروج افْٚر مـ ؿًدر ظددنو وذفدؽ ؿدرب ؿٔدٚم افًدٚظٜو افثانو

 حٔدٞ وكَٔدؾ وبدٚكقا حٔدٞ مًٓدؿ ؾتٌٔدٝؾتًقق افْٚس إػ أرض ادحؼدو 

 افرظددد ـدددوي دوي وهلددٚ وكىددر ـِٓددٚو افدددٕٔٚ هددذه افْددٚر ؾتدددور ؿددٚفقاو

ـْ  وافَٚصػ َٕسٍ  َظ ـْ   َأ ْٔفِ  اهلُل َصذَّ اهلل  َرُشقلِ َظ َِ َِّؿَ  َظ ـا)))َؿدَٚل  َوَش ُل  َأم   َأو 

اطِ  اَظةِ  َأْذَ ُؼُ  َؾَْارٌ  افس  ـْ  افْ اَس  حَتْ ِق  ِم ِرِب  إَِػ  اْدَْؼِ ٌْ  .أخرئف افٌخٚري ((اْدَ

 كًدٚػ اهلل مدـ مرشدِٜ أهندٚ ظِؿ ؾّـ وآختٌٚرو آمتحٚن وحُّتٓٚ 

 هلؿ شقؿٓٚ  وبًد حرؿتفوأ ..ـذفؽ  يُـ     ومـ مْٓٚو  شِؿ  مًٓٚ  وإًٚق
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و ويُدقن ابتدداء خروئٓدٚ مدـ مددة بًدد إوػ بٚفٍْخٜ يّقكقن ادحؼ إػ

 ظدن.

نــوادددراد بَقفددف صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ )) ـْ  افْ ــاَس  رُ ـُحَتْ ــِق  ِمــ  إَِػ  اْدَْؼِ

ِرِب  ٌْ ص ادؼدق وادٌدربو أو أهندٚ بًدد (( إرادة كًّدٔؿ احلؼد ٓ خهدقاْدَ

 إٓتنٚر أول مٚ حتؼ أهَؾ ادؼق.

 وأمٚ افِذان ِف أخرة)

 ) مجع افْٚس إػ ادقؿػ بًد إحٔٚ،ٓؿ.ؾإول

 ) سف افْٚس مـ ادقؿػ إػ اجلْٜ أو افْٚر.وافثان

 .( ض١ٓ أيفٖٛ ثالمثا١٥ ( بٖرض ادحؼ )ٚحد ايٛقٛف)

 :ٛوطأل 

ِٛ اإلًٕٚن إذا ووع ِف ؿ َٕ زه.. أـِٝ إرض ئًدده إٓ ظجدٛ افدَذ

ًٚ اظتَٚد  مْفو ثؿ ئًد اهلل إئًٚد ظْد بًثفو وجيٛ ظذ ادٗمـ ادُِػ ذظ

ذفؽو وجيٛ اظتَٚد أن اجلًؿ افذي يًدٚد هدق اجلًدؿ إول بًْٔدف ٓ مثِدفو 

و و ؿدٚل كًدٚػ) {١١٧األَبياء  } چڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      چ ؿٚل كًٚػ) 

 و وهلذا ؿٚل أـثر أهؾ افًِؿ أنَّ ذرات {٦١األعراف  } چېئ           ۈئ        ۈئ  چ
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اجلًؿ كًْدم بٚفُِٜٔو ثؿ ئًدهٚ اهلل كًٚػ مـ افًددم ـد  بددأهٚ مدـ افًددمو 

ق اهلل أئزاءه بحٔٞ ٓ يٌَك  وؿٚل بًوٓؿ) أن اجلًؿ ٓ كًْدم ظْٔف: بؾ يٍرِّ

ـْ ؾَ  (1)ؾٔف ئقهران ؾردان ظذ آكهٚلو ٔدٍ  َأِك  ًَ ًِ ـْ   َشد ِدلِّ  َظد اهلل  َصدذَّ  افٌَّْ

ِْٔف  َِ َِّؿَ َظ انَ  َرُجًل  َأن  ؿٚل))) َوَش ؿْ  ـَ ُُ َِ ًٓ اهلل  َرَؽَسفُ  َؿْب ـاَل  َما ََ ـ َد ـا فَِبِْٔـفِ  َؾ  ُحرِضَ

ْْــ َأٍب أي:  ــؿْ  ُت ـُ ُُ ْ  َؾــِ٘نِّ  َؿــاَل  َأٍب  َخــْرَ  َؿــاُفقا َف ــْؾ  َل َّ ا َأْظ  ُمــت   َؾــَِ٘ذا َؿــط   َخــْرً

َْٖحِرُؿقِن  قِن  ُثـؿ   َؾـ َُ وِن  ُثـؿ   اْشــَح ـقا َظاِصــٍػ  َيـْقمٍ  دِم  َذر  ُِ ًَ ٍَ ـفُ  َؾ ًَ َّ  َظــز  اهلل  َؾَج

اَل  َوَجؾ   ََ َؽ  َما َؾ َِ اهُ  خَمَاَؾُتَؽ  َؿاَل  مَحَ  َ َِ  .أخرئف افٌخٚري(( تِفِ  َِرمْحَ  َؾَت

وهذا اخلَلف ادذـقر ٓ ينّؾ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهَلة وافًَلمو ؾد٘ن 

ًٚو ؾَ  ـْ إرض ٓ كٖـؾ أئًٚدهؿ وٓ كٌِٔٓٚ اكٍٚؿ د ـِ  َأْوسِ  ًَ ) َؿدَٚل   َأْوسٍ  ْبد

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل  َِ َِّؿَ اهلل َظ مَ  َوَجؾ   َظز   اهلل َ إِن  )))َوَش َْرضِ  َظـَذ  َحر  ْٕ  َأنْ  ا

َؾ  ـُ ْٖ َٔاءِ  َأْجَسادَ  َت بِ ْٕ َ ْٕ  .وافًْٚ،ل وبـ مٚئفاو ووأبق داود وأخرئف أمحد ((ا

وـذفؽ ٓ ينّؾ اخلَلف ادذـقر مـ ٕص افنٚرع ظذ أن إرض ٓ 

ًٚو وافًِد ء افًدٚمِغو و  ِدٜمحكٖـؾ أئًٚدهؿو ـٚفندٓداء واددٗذٕغ احتًدٚب

 فًٚهنؿ  بوٌط  فف  ادًيّغ  ؾٔفو  ب   غافًٚمِ  فتَلوكف  ادَلزمغ  افَرآن

                                                 

 .(175)و وادختك ادٍٔد (371)افٌٔجقري إير  (1)
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 وضٓٚر ؿ.

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وُؿددددْؾ ُيًددددُٚد اجلًددددؿ بددددٚفتحَِٔؼ 

 

 

 ظددددـ َظددددَدٍم وؿٔددددَؾ ظددددـ كٍريددددِؼ 

دددٚ   ىلودددغ فُدددـ ذا اخلدددَلُف خهَّ

 

دددددٚبٌٕٕٚٔدددددٚ  ُٕهَّ  ومدددددـ ظِدددددٔٓؿ 

شٗآً ؾَٚل) دٚذا ٕجد بًض أئًٚد افندٓداء ؿدد  افًٌُض وفرب  شٖل  

 حتِِٝ؟

ؾٚجلقاب) أن افنٓٚدة أمر ٓ يًِؿ حََٔتف إٓ اهللو ؾدْحـ ٕحُدؿ ظدذ 

ـؾ مـ ؿتؾ ِف مًرـٜ ود افٍُٚر إٔف صٓٔدو واهلل أظِؿ بْٔتف وظِّدفو ثدؿ إن 

ادددٗمْغ يتٍددٚوكقن ِف  افنددٓٚدة درئددٚت بًوددٓٚ أؾوددؾ مددـ بًددض: ٕن

 اإلي ن.

واخلَلصٜ) ؾ٘ن إمر كقؿٍٔلو ؾّـ ورد ٕص مـ افنٚرع بٖن إرض 

 (1)ٓ كٖـؾ ئًده اظتَدٕٚ ذفؽ وؾقوْٚ أمر أحٚد إػ اهلل كًٚػ.

 

 

             

                                                 

 .(175)ادختك ادٍٔد إير  (1)
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 افدرس افثلثقن

 دم احلساب

ؾًِـقه مــ ظـذ مجٔـع مـا  ؾـرداً  ؾـردًا  احلساب هق: ظبارة ظـ حماشبة اخللئؼ

 .خر وذ، ؿقًٓ وؾًًل، إمجآً وتٍهًٔل، حتك ظذ وزن مثَال ذرة
 

 الدزع الجالثُٕ

 يف احلطاب

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ..................واحلًددددددددددددٚب

 

 

 حدددددٌؼ ومدددددٚ ِف احلدددددِؼ اركٔدددددُٚب 

( مدـ ِؿٌدؾ احلدؼ كًدٚػ اسبطاب ٖـٛ: عبـاز٠ عـٔ ضباضـب١ اشبال٥ـل     )  

 عًـ٢ ) (1)ٕٚف وكًٚػ ؿٌؾ إٓكداف مدـ ادحؼدشٌح(و ؾٔقؿٍٓؿ فـس اً  فس ًا)

مجٝع َا فعًٛٙ َٔ خري ٚغس  قٛاًل ٚفعـاًل  إمجـااًل ٚتيضـٝاًل  حتـ٢ عًـ٢      

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ(و ؿٚل كًٚػ) ٚشٕ َجكـاٍ ذز٠ 

 .{٢ – ٤انسنسنت  } چک  ک  ک  ک  گ  گ  

وينّؾ احلًٚب ادٗمـ وافُٚؾر مـ اإلٕدس واجلدـو إٓ مدـ اشدتثْك 

ـْ  كًدددٚػ مدددْٓؿو ؾَ اهلل ددد َٜ  َأِك  ًَ ـْ   ُأَمَٚمددد ِدددلِّ  َظددد ْٔدددِف  َصدددذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشددد

ْ ةَ   ُيْدِخَؾ   َأنْ   َوَجؾ    َظز    َرّبِّ   َوَظَدِن )))َؿَٚل  ـْ   اْلَ تِل  ِم ًِغَ   ُأم  ْرِ   اً َأْفٍ  َشْب ٌَ ِ  

                                                 

 (.179)ادختك ادٍٔد (و و84ـٍٚيٜ افرؽٛ بؼح هدايٜ افىٚفٛ )ضًٌٜ دار ادٓٚئر( )إير  (1)
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َٓ  ِحَساٍب  ؾِّ  َمعَ  َظَذاٍب  َو ًُقنَ  َأْفٍػ  ـُ ا َشْب ًٍ َٔاٍت  َوَثَلَث  َأْف ـْ  َحَث َٔـاِت  ِم  َرّبِّ  َحَث

 .وابـ مٚئفووافسمذي أخرئف أمحدو (( َوَجؾ   َظز  

ـْ و ؾِ  َظددد ْٓ ـِ  َشددد دٍ  ْبددد ًْ ـْ   َشددد ِدددلِّ  َظددد ْٔدددِف  َصدددذَّ  افٌَّْ َِ َِّ اهلل َظ  ؿَ َوَشددد

ـ  )))َؿَٚل  َِ َْٔدُخ ـْ  َف تِل ِم ًُقنَ  ُأم  ا َشْب ًٍ ؿْ  َيْدُخُؾ  َٓ  َأْفٍػ  ِماَئةِ  َشْبعُ  َأوْ  َأْف هُلُ  َحت ـك َأو 

ؿْ  آِخــُرُهؿْ  َيــْدُخَؾ  ُٓ ــرِ  ُصــقَرةِ  َظــَذ  ُوُجــقُه َّ ََ ــةَ  اْف َِ ْٔ أخرئددف افٌخددٚري (( اْفَبــْدرِ  َف

 .ومًِؿ

ـَ  ُهـؿْ وِف احلديٞ ذـر مْٓؿ ؾَدٚل))) ُؿقنَ  َٓ  اف ـِذي َٓ  َيْسـَسْ ونَ  َو ُ  َيَتَىـر 

 َٓ َتُقونَ  َو ُْ ِؿْ  َوَظَذ  َي ُِقنَ  َرهبِّ ـ   .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ وأمحد ((َيَتَق

ؾّـ ـٚن مـ ادٗمْغ أدٕك إػ افرمحٜ.. ُأدخؾ اجلْٜ بٌر حًٚبو مـ 

ـٚن مـ افُٚؾريـ أدٕك إػ افٌوٛ.. أدخؾ افْدٚر بٌدر حًدٚبو ثدؿ ضٚ،ٍدٜ 

ـْ ػ فِّحٚشٌٜو ؾَ ثٚفثٜ كقؿ ًَ  َٜ ْٝ  ريض اهلل ظْٓدٚ َظِٚ،َند اهلل  َرُشدقُل  َؿدَٚل ) َؿَٚفد

ِْٔف  َصذَّ  َِ َِّؿَ اهلل َظ ـْ )))َوَش َٔاَمةِ  َيْقمَ  ُحقِشَب  َم
َِ َب  اْف ُٝ  ((وُظـذِّ د ِْ َُ َْٔس  َؾ  َؿددْ  َأَفد

 {٢االَشماق   } چڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ َوَئؾَّ  َظزَّ اهلل  َؿَٚل 

َٚل  ََ َْٔس )))َؾ َسا َذاكِ  َف اَم  ،ُب احْلِ  ٕ ْرُض  َذاكِ  إِ ًَ ـْ  ،اْف َساَب  ُٕقؿَِش  َم  َيـْقمَ  احْلِ

َٔاَمةِ 
َِ َب  اْف  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ وافٍِظ فف(( ُظذِّ

 بٚجلِٔؾ وادىٚفٌٜ  و ادحٚشٌٜ  ِف  آشتَهٚء  )احلديٞ ِف   بٚدْٚؿنٜ  وادراد
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 (1)واحلَر وكرك ادًٚىلٜ.

َْٚهُ ؿٚل اإلمٚم افْقوي)) ًْ ِهر َأنَّ )  َوَم َْ ٌَدٚد ِِف  َؽٚفِدٛ افتَّ
ًِ ـْ  و اْف د َّ د َؾ يِصَ َْ  ُاْشُت

ْٔفِ  َِ ْ  و َظ َٚم  َوَ  ًَ ََِؽ  ُي ر َوَدَخَؾ  و َه َـّ  و افَّْٚ
ُِ َٚػ  اهللَّ َوَف ًَ ق َك ٍُ ًْ ر َي

ٍِ ٌْ  ُدون َمدٚ َوَي

كا ْ ـْ  فؼِّ َ
 (2)( اهد.َيَنٚء دِ

ويُقن احلًٚب بًد افنٍٚظٜ افًيّك فٌِْل صذ اهلل ظِٔدف وشدِؿ ِف 

 ؾهؾ افَوٚء.

افْدٚس ظدذ أظ هلدؿ ظدذ  إيَدٚفوؿد اختِػ أهؾ افًِؿ ِف ادراد مدـ 

 )ثلثة أؿقال وهل

ًٚ بوريدٜ بَّدٚدير أظ هلدؿ ِف  (1 أن خيِؼ اهلل كًدٚػ ِف ؿِدقهبؿ ظِقمد

 بو وهق ؿقل افٍخر.افثقاب وافًَٚ

أن يقؿٍٓؿ بغ يديف شٌحٕٚف وكًٚػو ويٗكٔٓؿ ـتٛ أظ هلؿو وؾٔٓٚ  (2

شٔ ٚ ؿ وحًْٚ ؿو وهق مَْقل ظـ ابـ ظٌٚسو وؿد ؿٚل أهؾ افًِؿ أن هذا 

ظذ مَدار أي) هذا ادَدارو  افَقل ؾٔف ؿهقر: ٕن احلًٚب ؽر ؿٚس ظذ

 مـ ئرمو   مٚ يقّئف إفٔف  يُْر  أن افُٚؾر  ؾَط: ٕٕف ؿد ورد  ـتٌٓؿ إظىٚ،ٓؿ 

                                                 

 (.11/451) ؾت  افٌٚريإير  (1)

 (.17/136) ؿ فِْقوي ذح مًِإير  (2)
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ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  چ ؾتنٓد ظِٔف ئقارحفو ؿٚل كًٚػ) 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          

ـْ و و{٦١ – ١١فصهج  } چحب  َٕسِ  َظ ـِ  َأ َّْٚ) َؿَٚل   َمٚفٍِؽ  ْب  َرُشقلِ  ِظْْدَ  ـُ

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َِ َِّؿَ اهلل َظ َٚل  وَؾَوِحَؽ  َوَش ََ  )َؿَٚل  ((َأْضَحُؽ  ِمؿ   َتْدُرونَ  َهْؾ )))َؾ

َْٚ ِْ َِؿُ  َوَرُشقُففُ اهلل  ُؿ ـْ )))َؿَٚل  وَأْظ ْبدِ  خُمَاَضَبةِ  ِم ًَ فُ  اْف قُل  َر   َُ ْ  َربِّ  َيا َي ـْ  ِن َُتِرْ  َأَل  ِم

ِْؿِ  قُل  َؿاَل  افي  َُ قُل  َؿاَل  َ َذ  َي َُ َٔ ِز  َظَذ  ُأِجٔزُ  َٓ  َؾِ٘نِّ  َؾ ٍْ َٕ   ٓ  َؿاَل  ِمِّْل َصاِهًدا إِ

قُل  َُ َٔ ك َؾ ٍَ ِسَؽ  ـَ ٍْ َْٔقمَ   َِْ َْٔؽ  اْف َِ ًٔدا َظ ِٓ اتِبِغَ  َو ِاْفَُِرامِ  َص َُ قًدا اْف ُٓ ُْٔخَتؿُ  َؿاَل  ُص  َؾ

اُل  ؾِٔفِ  َظَذ  ََ ُٔ َ  َؾ إِفِ ِٕ ـَ َِل ْر ْٕىِ َْٖظاَمفِفِ  َؾَتْْىُِؼ  َؿاَل  ا َْْٔفُ  خُيَذ   ُثؿ   َؿاَل   ِ َلمِ  َوَ ْغَ  َ  َُ  اْف

قُل  َؿاَل  َُ َٔ ًدا َؾ ًْ ـ   ُ  ُُ ا َف ًَ ـ   َوُشْح ُُ ْْ ًَ ُْْت  َؾ اِضُؾ  ـُ َٕ  .أخرئف مًِؿ(( ُأ

ـْ وورد أيوٚ أن إرض كنٓدو ؾ اهلل  َرُشدقُل  َؿَرأَ ) َؿَٚل   ُهَرْيَرةَ  َأِك  ًَ

ِْٔف  َصذَّ  َِ َِّؿَ اهلل َظ  َأَتـْدُرونَ )))َؿدَٚل و {٧انسنسنت  } چڃ  ڃ  ڃچ  َوَش

َِؿُ  َوَرُشقُففُ اهلل  )َؿُٚفقا ((َأْخَباُرَها َما َد  َأنْ  َأْخَباَرَهـا َؾـِ٘ن  )))َؿدَٚل  وَأْظ َٓ  َظـَذ  َتْنـ

ؾِّ  َؾ   اَِم  َأَمةٍ  َأوْ  َظْبدٍ  ـُ ِّ ِرَها َظَذ  َظ ْٓ قَل  َأنْ  َط َُ ِّ  َت َذا َؾ َظ َذا ـَ ـَ ـَذا َيْقمَ  َو ـَذا ـَ ـَ  َو

ِذهِ  َؿاَل  َٓ  .أخرئف افسمذي(( َأْخَباُرَها َؾ
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وافَقل افثٚفٞ هق) أن يُِّٓؿ اهلل ِف صٖن أظ هلؿ و وـٍٜٔٔ مٚ هلدٚ  (3

ؿ ـَلمف افَديؿو وهذا مٚ كنٓد ُٓ ًَ ِّ ًْ ُٔ ٔٓٚ مـ افًَٚبو ؾَ مـ افثقابو ومٚ ظِ

ـْ فف إحٚديٞ افهحٔحٜو ؾ ـِ  َظِديِّ  ًَ  َصدذَّ اهلل  َرُشدقُل  َؿَٚل ) َؿَٚل   َحٚكِؿٍ  ْب

ِْٔف  َِ َِّؿَ اهلل َظ ؿْ  َما)))َوَش ُُ ـْ  ِمْْ ٓ   َرُجؾٍ  ِم فُ  إِ ُّ ِِّ َُ ُٔ فُ  َش َٔاَمةِ  َيْقمَ  َر  
َِ َْٔس  اْف َْْٔـفُ  َوَفـ  َ 

َْْٔفُ  َُْْٔيرُ  ُتْرمُجَانٌ  َوَ  ـَ  َؾ َّ ًْٔئا َيَرى َؾَل  ِمْْفُ  َأْي ٓ   َص ًْٔئا إِ َمفُ  َص َٖمَ  َيُْْيرُ  ُثؿ   َؿد   ِمْْفُ  َأْص

ًْٔئا َيَرى َؾَل  ٓ   َص ًْٔئا إِ َمفُ  َص اءَ  َيُْْيرُ  ُثؿ   َؿد  ََ ِْ فِ  تِ ِٓ فُ  َوْج ُِ بِ َْ  َرُشقُل  َؿَٚل  ((افْ ارُ  َؾَتْسَت

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َِ َِّؿَ اهلل َظ ـْ )))َوَش ؿْ  اْشَتَىاعَ  َم ُُ ـلَ  َأنْ  ِمـْْ َِ ـفُ  َي َٓ  َوَفـقْ  افْ ـارِ  َحـر   َوْج

ْؾ  ََتَْرةٍ   ِِنؼِّ  ًَ ٍْ َٔ ِْ  .أخرئف افٌخٚري(( َؾ

وٓ ينٌِف شٌحٕٚف وكًٚل ىلٚشٌٜ أحد ظـ أحدد: بدؾ حيٚشدٛ افْدٚس 

ًٚو حتك أن ـؾ وا ًٚ مً ـثدر ؿو ؿدٚل د يرى إٔدف ادَحٚشدٛ وحددهو مدع حمجًٔ

ًٚ) {٦١٦انبمققققققرة  } چوئ  وئ  ۇئ    چكًددددددٚػ)  ې  چ و وؿددددددٚل أيودددددد

و {٧انًعقققققققققارج  } چې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ  

 ؾٚفٔقم ضقيؾ واهلل هيع احلًٚب.

) ؾتختِددػو ؾّْددف افًٔددر ومْددف افًًددرو وافندد وأمــا ـٍٔٔــة احلســاب

 آختَلف.. إطٓٚر   هذا  وحُّٜ  وافًدلو   وافٍوؾ  وافتقبٔيب واجلٓرو 
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كٍدددٚوت ادراكدددٛ ِف افُددد لو وؾودددٚ،  أهدددؾ افدددَْصو ؾٍٔدددف كرؽٔدددٛ  ِف 

 احلًْٚتو وزئر ظـ افًٔ ٚت.

ْٔفِ اهلل  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل ؾَد  َِ ـَ ا ُيْدِن  اهلل َ إِن  )))َظ ِم ْٗ ََٔوعُ  دُْ ْٔفِ  َؾ َِ  َظ

فُ  ٍَ َْ هُ  ـَ قُل  َوَيْسُسُ َُ َٔ ِرُف  َؾ ًْ َب  َأَت ْٕ َذا َذ ِرُف  ـَ ًْ َب  َأَت ْٕ َذا َذ قُل  ـَ َُ َٔ ؿْ  َؾ ًَ  َربِّ أي:  َٕ

َرهُ  إَِذا َحت ك ُٕق ِفِ  َؿر  ِسفِ  دِم  َوَرَأى  ُِذ ٍْ فُ  َٕ  ٕ َؽ  َأ َِ ا َؿاَل  َه ُتَ َْٔؽ  َشَسْ َِ َٔا دِم  َظ ْٕ ا افد  َٕ   َوَأ

ُرَها ٍِ َْٔقمَ  َفَؽ  َأْؽ َىك اْف ًْ ُٔ ا َحَسَْاتِفِ  ـَِتاَب  َؾ اؾِرُ  َوَأم  َُ َُقنَ  اْف قُل  َواْدَُْاؾِ َُ َٔ  َؾ

ادُ  َٓ َْص ْٕ  .وافٍظ فٌِخٚري وومًِؿ وأخرئف افٌخٚري ((ا

 :ُاملٗصا 

(   ٕ (و ـدؾ مدْٓ  أوشدع ٚاملٝصإ ٖٛ: عباز٠ عٔ قضـب١ ٚعُـٛ  ٚنيتـا

يددؾ آخددذ بًّددقدهو ٕددٚطٌر إػ فًددٕٚفو مددـ أضٌددٚق افًدد وات وإرضو وئز

(و ويُدقن ذفدؽ بًدد تٛشٕ فٝ٘ اسبطـٓات ٚايطـ٦ٝات  ومُٔٚ،ٔؾ أمغ ظِٔفو )

 احلًٚب.

وهق مٔزان واحد ظذ افرائ و وؿٔؾ) فُؾ ظٚمؾ مقازيـ يقزن بُدؾ 

و {٢األعققراف  } چڳ  ڳ  ڱچ  مْٓددٚ صددْػ مددـ ظِّددفو ؿددٚل كًددٚػ)

 (ًٚ ًٚ) {٧٤َبياء  األ} چڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦچ وؿٚل أيو و وؿٚل أيو

 ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  چ 
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و واجلّع هدٚ ِف {١ – ٢األعقراف   } چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  

مٔدزان واحدد جلّٔدع إٕ  هق فِتًئؿ ظذ ادنٓقر مـ إٔف  چڤ      چؿقفف 

 إمؿو وجلّٔع إظ ل.

ِِػ ِف ادراد بٚفثَؾ واخلٍٜ ظذ ؿقفغ)  وؿد أُخت

) إٔددف ظددذ صددقركف ِف افدددٕٔٚو أي) أن افثَٔددؾ يْددزلو واخلٍٔددػ إول

 يهًد.

) إٔددف ظددذ ظُددس صددقركف ِف افدددٕٔٚو ؾٚفثَٔددؾ يهددًد واخلٍٔددػ افثــان

 (1)يْزل.

 :ُٔأوا كٗفٗٛ الٕشُ.. ففْٗ قٕال 

) أن صحػ إظ ل افهٚحلٜ كقوع ِف ـٍفو وصحػ إظ ل ولإ

افًٔ ٜ كقودع ِف ـٍدٜ أخدرىو ؾدٖهي  رئحدٝ.. ؾٓدل افٌٚفٌدٜو بْدًٚء ظدذ أن 

 احلًْٚت  ٔزة بُتٚبو وافًٔ ٚت ب خر.

ـْ  ًَ ٌْددِ وينٓد هلذا حديٞ افٌىٚؿٜو َؾ ـَ اهلل  َظ دِرو ْبد ّْ ـِ  َظ دٚصِ  ْبد ًَ   اْف

ِْٔف   اهلل  َصذَّ   اهلل  َرُشقُل   َؿَٚل ) َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ   َيْسَتْخُِِص   َوَجؾ    َظز   اهلل َ  إِن  )))َوَش

                                                 

 (.411)افٌٔجقري إير  (1)
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ـْ  َرُجًل  تِل ِم َلئِِؼ  ُرُءوسِ  َظَذ  ُأم  َٔاَمـةِ  َيْقمَ  اخْلَ
َِ ـ اْف َُْْٔؼُ ْٔـ َؾ َِ ةً  فِ َظ ًَ ًِغَ  تِْسـ  َوتِْسـ

ؾ   ِشِجلًّ  قُل  ُثؿ   اْفَبَكِ  َمد   ِشِجؾر  ـُ َُ ـْ  َأُتُِْْرُ  َففُ  َي ًْٔئا َهَذا ِم ْتَؽ  ؟َص َّ َِ َتَبتِل َأَط  ـَ

اؾُِيقنَ  ـقُل  ،َربِّ  َيـا َٓ  :َؿاَل  ؟احْلَ َُ َٔ ـُت  ،َحَسـَْةٌ  َأوْ  ُظـْذرٌ  َأَفـَؽ  :َؾ َٓ ُْٔب ُجـُؾ  َؾ  ،افر 

ــقُل  َُ َٔ ــقُل  ،بِّ رَ  َيــا َٓ  :َؾ َُ َٔ ا َفــَؽ  إِن   َ ــَذ  :َؾ َٕ ــؿَ  َٓ  َواِحــَدةً  َحَســَْةً  ِظْْــَد ِْ َٔــْقمَ  ُط  اْف

ــَؽ  ْٔ َِ ــَرُج  ،َظ ــفُ  َؾُتْخ ــةٌ  َف ــا  َِىاَؿ َٓ ُد )َأ ؾِٔ َٓ ــ ــفَ  َٓ  َأنْ  ْص ٓ   إَِف ــًدا َوَأن  اهلل  إِ  ّ ــُدهُ  حُمَ  َظْب

ــقُففُ  ــقُل  (،َوَرُش َُ َٔ ــوهُ  :َؾ ــقُل  ،َأْحرِضُ َُ َٔ ــا :َؾ ــا َربِّ  َي ــِذهِ  َم ــةُ  َه ــعَ  اْفبَِىاَؿ ــِذهِ  َم  َه

ِت  ِجل  اُل  ،افسِّ ََ ُٔ ـَؽ  :َؾ  ٕ ـؿُ  َٓ  إِ َِ ُت  َؾُتقَضـعُ  :َؿـاَل  ،ُتْي ـِجل  ـةٍ  دِم  افسِّ  ٍ  :َؿـاَل  ،ـَ

ُت  َؾَىاَصـــْت  ـــِجل  ـــْت  افسِّ َِ َُ َٓ  ،اْفبَِىاَؿـــةُ  َوَث ـــُؾ  َو َُ ءٌ  َيْث ـِ اهلل   ِْســـؿِ  َرْ مْحَ  افـــر 

ِحٔؿِ   .أخرئف اإلمٚم أمحد(( افر 

ــان ددؿ افث ًَّ ٕظدد ل اأي) ) أن ادددقزون هددق أظٔددٚن إظدد لو حٔددٞ جت

رو ؾتهّقر إظ ل افهٚحلٜ بهقرة حًْٜ ٕقرإٜٔو ثدؿ كىدرح ِف ـٍدٜ  وكهقَّ

 افْقر وهل افّْٔكو ؾتثَؾ بٍوؾ اهلل.

وكهددّقر إظدد ل افًددٔ ٜ بهددقرة ؿٌٔحددٜ طِ ٕٔددٜو ثددؿ كىددرح ِف ـٍددٜ 

دٗمـو أمٚ افُٚؾر.. ؾتخػ حًدْٚكف افيِّٜ وهل افن لو ؾتخػو وهذا ِف ا

 (1)وكثَؾ شٔ ٚكف بًدل اهلل كًٚػ.

                                                 

 .(414-413)و وافٌٔجقري (189)ادختك ادٍٔد إير  (1)
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 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ومثدددددؾ هدددددذا افدددددقزُن وادٔدددددزانُ 

 

 

ُٛ أو إظٔددددددٚنُ   ؾتددددددقزن افُتدددددد

 و ظِٔدف اهلل صذ اهلل رشقلأن ورد  وؿٔؾ) ُيقزن افنخص ًٍٕف: ٕٕف 

 إػ صدحٚبفأ ؾْيدر ومْٓدٚ بقدء ؾٖٔكٔدف صجرة يهًد نأ مًًقد بـ أمر شِؿ

 و ظِٔف اهلل صذ افٌْل ؾَٚل مْٓٚ ؾوحُقا -أي) دؿٜ شٚؿٔف  – شٚؿٔف محقصٜ

خرئدف ابدـ أ(( دٍ ُح أُ  ـْ مِ  ُؾ ََ ثْ أَ  نِ اْ زَ ْٔ ادِ  دِم  اهللِ دِ بْ ظَ  ُؾ ْج رِ فَ  ؟!ؿْ ُُ ُُ حِ ْو يُ  اْ مَ )))شِؿ

 .أك صٌٜٔ

َِ  مَ قْ َيـ اهللِ َد ْْـظِ  اهللِ ُد ْبـظَ  ُؾ ْج رِ فَ  ؟نَ قْ ُُ َح ْو تَ  اْ مَ وِف فٍظ))) ـثْ أَ  ةِ َمـاْ َٔ اف  ُؾ ََ

 .أخرئف أبق يًذ(( دٍ ُح أُ  ـْ مِ 

َِ  مَ قْ يَ  ـِ يْ زِ اْ قَ ادَ  دِمْ  اهللِ ُد بْ ًُ فَ  هِ دِ َٔ  ِ  ِزْ ٍْ َٕ  يْ َذ اف  وَ )وِف فٍظ))  ـْ مِ  ُؾ ََ ثْ أَ  ةِ مَ اْ َٔ اف

 . وافٍِظ فِىزاين ووافٌزار وأخرئف افىزاين(( دٍ ُح أُ 

 ظٍدراء وابْدٚ إٔدٚ ئٓدؾ أبدٚ ؿتِدٝ ددٚ)  ؿٚل مًًقد ابـ ظـ وِف روايٜ)

 ئٓددؾ أبددك فَددقة  - وشددِؿ ظِٔددف اهلل صددذ -اهلل  رشددقل أصددحٚب كٌددٚمز

 اهلل صدذ -اهلل  رشدقل إفدٔٓؿ ؾِحدظ شدٚؿٔف ودؿدٜ مًًقد ابـ ؿقة ووًػ

 ـِ  ْ  اهللِ دِ بْ ظَ  ااؿَ َس فَ  هِ دِ َٔ  ِ  ِزْ ٍْ َٕ  َواف َذيْ  )))ؿٚل ؿث ـَلمٓؿ وحلؼ  - وشِؿ ظِٔف

َِ   مَ قْ يَ   دٍ قْ ًُ ْس مَ   دٍ ُح أُ   ـْ مِ   ؿُ يَ ظْ أَ وَ   د  َص أَ )) :فٍظ  و ((، دٍ ُح أُ   ـْ مِ   ُؾ ََ ثْ أَ   ةِ مَ اْ َٔ اف
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 .ظًٚـر وابـ و إؾراد   افدارؿىْكأخرئف  ((اءٍ رَ حِ وَ 

 ؾدلَّ ـؾ ذفؽ ظذ أن اإلًٕٚن ُيقزن.

 :ُفاٟدٚ الٕش 

ؿد يتًٚءل افنخصو مٚ ؾٚ،دة افقزن واهلل يًِؿ بحٚل افندخصو وٓ 

 ٕحد مًف حُؿ؟

ب  هلدؿ ؾٚجلقاب هق) ئًِف ظَلمٜ ٕهؾ افًًٚدة وافنَٚوةو وكًريػ افًٌٚد 

 مـ اخلر وافؼو وإؿٚمٜ احلجٜ ظِٔٓؿ.وظِٔٓؿ 

 :ٚفاٟد 

ؾَلو ومـ مجِٜ مدـ كدقزن  ..ـؾ مـ حقشٛ.. ُوِزٕٝ أظ ففو ومـ ٓ

أظ فف.. افٍُٚرو ؾتقزن شٔ ٚت افُٚؾر ؽر افٍُرو أمٚ افٍُر.. ؾَل ؾٚ،دة مدـ 

  افٍُدر ند ِف ـدَلم افَرضٌدل مدٚ يددل ظدذ أوروزٕف: ٕن ظذابف دا،ؿو  وؿد 

ل))ؾُتجّع فف هذه إمقر وكقوع ِف مٔزان افُٚؾرو ؾدرئ  يقزنو حٔٞ ؿٚ

  (1)افٍُر هبٚ(اهد.

 

                                                 

 .(412)افٌٔجقري إير  (1)
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 :ّٛغب 

ؿد يقرد افدًٌض صدٌٜٓ وهدل) أن وزن أظد ل اددٗمـ طدٚهر: فقئدقد 

ٔ ٚت افُددٚؾر ؾٌددر طددٚهر: ًٕٓدددام حًددْٚت كَٚبددؾ شددٔ ٚتو أمددٚ وزن شدد

 احلًْٚت ادَٚبِٜ.

واجلددقاب هددق) إٔددف ؿددد يُددقن مددْٓؿ صددِٜ افددرحؿ وادقاشددٚة وافًتددؼ 

إذا  –وافقؿددػ وؽرهددٚ  ددٚ ٓ حيتددٚج إػ ٕٔددٜ مددْٓؿو ؾُتجًددؾ هددذه إمددقر 

ُٔخٍػ ظْٓؿ بذفؽ مـ ظذاب افٍُرو  –صدرت مْٓؿ  ِف مَٚبِٜ شٔ ٚ ؿو ؾ

ٓ فِْجددٚة مددـ ظددذاب افٍُددرو بدددفٔؾ أن أبددٚ  ؾتددقزن أظ هلددؿ ٕئددؾ ذفددؽو

جقزي بٚفتخٍٔػ بًٌٛ ظتَف جلٚريتف افتدل بؼدكف بدقٓدة احلٌٔدٛ صدذ هلٌ

 (1)اهلل ظِٔف وشِؿ ـ  كَدم ذفؽ ِف روايٜ اإلمٚم افٌخٚري.

وأمٚ شٔ ٚ ؿ ؾتقزن فٔجٚزوا ظِٔٓٚ بٚفًَٚب زيٚدة ظذ ظذاب افٍُدرو 

ًٚ بًدد افٍُدر وأمٚ ؿقل افَٚ،ؾ))فٔس بًد افٍُر ذٕٛ (.. ؾدراد بدف) فدٔس ذٌٕد

 أظيؿ مـ افٍُرو وإٓ ؾٚفُٚؾر ادزء فٔس ـٚفُٚؾر ادحًـ.

                                                 

 .(381-381)و وذح افهٚوي (412)افٌٔجقري إير  (1)
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ة ادحسـ ظذ إحسإف  ـافثقاب، وادزـء اوالزاء هق: ظبارة ظـ جماز

ظذ إشاءتف  افًَاب، وافثقاب هق: الْة وما أظّده اهلل فًباده ادتَغ ؾٔٓـا هـا 

  .خىر ظذ ؿِب  ؼ ٓ ظغ رأت وٓ أذن شًّت وٓ

  افؼح     

.. ؾًّْٚه) {١١١انكهقف   } چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ چ وأمٚ ؿقفف كًٚػ) 

ًٚو ؾَ  ًٚ ٕٚؾًد ـْ ٓ َٕٔؿ هلدؿ وزٕد د ـْ   ُهَرْيدَرةَ  َأِك  ًَ ْٔدِف  َصدذَّ اهلل  َرُشدقلِ  َظد َِ اهلل َظ

َِّؿَ  َّٕفُ )))َؿَٚل  َوَش ِْٖب  إِ َٔ ُئُؾ  َف يِدٔؿُ  افرَّ ًَ غُ  اْف ِّ د ًَّ ِٜ  َيدْقمَ  اف ََٔٚمد
َِ اهلل  ِظْْددَ  َيدِزنُ  َٓ  اْف

ٍٜ  َئََْٚح  قَو ًُ أخرئدف افٌخدٚري ( (چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ چ  اْؿَرُءوا َوَؿَٚل  َب

 .ومًِؿ

 :ٞاجلصا 

٠ ااطــٔ عًــ٢ إحطــاْ٘ بــايجٛاب    اٚازبــصا٤ ٖــٛ: عبــاز٠ عــٔ صبــاش   )

ٙ ٚاملط٤ٞ ع٢ً إضـا٤ت٘ بايعكـاب  ٚايجـٛاب ٖـٛ: ازبٓـ١ َٚـا أعـدلٙ اهلل يعبـا         

 (و املتكري فٝٗا مما ال عري زأت ٚال أذٕ مسع  ٚال خطس ع٢ً قًب بػس

 ؿٚل) صٚحٛ اجلقهرة)

 ْٜ  وافْددددٚر حددددؼ أوئدددددت ـٚجلّْدددد

 

 

 ْٜ  ؾدددددَل متدددددؾ جلٚحدددددٍد  ذي ِئَّْددددد

  

 

 

دددددًِٔد وافندددددَل ًَّ  دار اخلِدددددقد فِ

 

ٌؿ مٓدددددد  بَددددددٍل  ًَّ  مًددددددّذٌب مددددددْ

مٚ ورد مـ بًض إفٍٚظ ظـ بًدض ًٕدٔؿ اجلْدٜ ـٚفًْدٛ وؽدره.. و 

 ؾٓق مـ حٔٞ كنٚبف إش ء فِتَريٛ إػ ؾٓؿ ظَقل افٌؼ.
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ِِػ ِف اجلْٜ هؾ هل واحدة أو أـثر إػ   )ثلثة أؿقالواخُت

) وهق ؿقل ابـ ظٌٚسو أهنٚ شٌع ئْٚن متجٚوراتو أؾوِٓٚ إول

وشىٓٚ افٍردوسو وهل أظَلهٚو وادجٚورة ٓ كِْٚف افًِقو إذ ـؿ مـ وأ

جمٚور هق أظذ مـ جمٚورهو وشَػ اجلّٔع ظرش افرمحـو ومْٓٚ كٍْجر 

أهنٚر اجلْٜو ووًػ ٕقر افنّس بًٌْٜ فْقر افًرش ِف اجلْٚن ـوًػ ٕقر 

 افْجقم بٚفًٌْٜ فْقر افنّس ِف افدٕٔٚو ثؿ كِٔٓٚ ئْٜ ادٖوىو ؾجْٜ اخلِدو

ؾجْٜ افًْٔؿو ؾجْٜ ظدنو ؾدرا افًَلمو ؾدار اجلَللو وـِٓٚ متهِٜ بَّٚم 

افقشِٜٔ فتًْٔؿ أهؾ اجلْٜ بّنٚهدكف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فيٓقره هلؿ مْٓٚ: 

 (1)ٕهنٚ كؼف ظذ أهؾ اجلْٜ ـ  أن افنّس كؼق ظذ أهؾ افدٕٔٚ.

ــان                                       َددقل ) أهنددٚ أربددع ئْددٚنو وؿددد رئحددف مجٚظددٜ: ٕن اهلل كًددٚػ يافث

ائ  ائ  ەئ چ و ثددؿ ؿددٚل) {٧٢انققرحًٍ  } چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ 

 و ؾٕٚوفٔٚن) ئْٜ افًْٔؿو وئْٜ ادٖوى.{٢٦انرحًٍ  } چ

 وإخريٚت) ئْٜ ظدنو وئْٜ افٍردوس.

 افتًدد ِف اجلّٓقرو وإٕ    ذهٛ  هذا ئْٜ واحدةو وإػ  ) أهنٚ افثافث 

                                                 

 .(414)افٌٔجقري إير  (1)
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آشؿ فؼؾٓٚ: ٕن ـثرة إش ء كدل ظذ ظيّدٜ ادًدّكو وفتحَدؼ مًدٚين 

 -ؾٚفًددن اإلؿٚمدٜ  -كِؽ إش ء ؾٔٓٚو إذ يهدق ظدذ اجلّٔدع ئْدٜ ظددنو 

ار افًددَلم: ٕن مجًٔٓددٚ وادددٖوى ٕهنددٚ مددٖوى ادددٗمْغو وئْددٜ اخلِدددو ود

فِخِقد وافًَلمٜ مـ ـؾ خقف وحزنو وئْٜ افًْٔؿ: ٕهنٚ ـِٓٚ مندحقٕٜ 

ـْ بٖصْٚف افًْٔؿو ؾَ  ؾٍ  ًَ ْٓ ٍد  َش ًْ ـْ  بدٝ َشد ِدلِّ  َظد ْٔدِف  َصدذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشد

ــَؾ  إِن  ):َؿددَٚل  ــةِ  َأْه  ْ اَءْونَ  اْلَ ــَسَ َٔ ــَرَف  َف ٌُ ــةِ  دِم  اْف  ْ ــاَم  اْلَ ــَسَ  ـَ ــَب  اَءْونَ َت ـَ ْق َُ  دِم  اْف

اَمءِ   .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( افس 

ـْ وَ  ٔدٍ  َأِك  َظدد ًِ ْٔددِف  َصددذَّ اهلل  َرُشددقَل  َأنَّ   اخْلُددْدِريِّ  َشدد َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوَشدد

ْ ةِ  َأْهَؾ  إِن  )))َؿَٚل  اَءْونَ  اْلَ ََٔسَ َرِف  َأْهَؾ  َف ٌُ ـْ  اْف ؿْ  ِم ِٓ اَم  َؾْقؿِ اَءْونَ  ـَ ـَب  َتـَسَ ـَ ْق َُ  اْف

ي   رِّ ا ِرَ  افد  ٌَ ـْ  اْف ُُؾـِؼ  ِم ْٕ ـْ  ا ـِق  ِمـ ـِرِب  َأوْ  اْدَْؼِ ٌْ اُضـؾِ  اْدَ ٍَ ؿْ  َمـا فَِت ُٓ ْٔـَْ  َيـا َؿـاُفقا َ 

َِْؽ اهلل  َرُشقَل  َٔاءِ  َمَْاِزُل  تِ بِ ْٕ َ ْٕ ا َٓ  ا َٓ ٌُ ُِ ُهؿْ  َيْب ِزـ َواف ـِذي َ ـَذ  َؿـاَل  َؽـْرُ ٍْ َٔـِدهِ  َٕ ِ  

ؿُ اهلل  ِ  آَمُْقا ِرَجاٌل   .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( اْدُْرَشِِغَ  قاَوَصد 

وكراب اجلْٜ ادًؽ و ؾٍل حديٞ اإلهاء وادًرج إٔف صذ اهلل ظِٔدف 

ــؿ  وشددِؿ ؿددٚل ؾٔددف))) ــُت  ُث ِْ ــةَ  ُأْدِخ  ْ ــَِ٘ذا اْلَ ــا َؾ َٓ ــُؾ  ؾِٔ ِٗ  َحَبايِ ــ ُف ْٗ  ِ ــا َوإَِذا اف  ُتَراهُبَ

 .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ ((اْدِْسُؽ 

 )وهلث ٕٜٔو وأبقاب اجلْٜ افٌُٚر 
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وافًَاب هق: افْار وما أظده اهلل ؾٔٓا فًباده افًاصـغ وافُـاؾريـ مــ 

 .افًذاب وافُْال

  افؼح     

بٚب افنٓٚدةو وبٚب افهدَلةو وبدٚب افهدٔٚمو وبدٚب افزـدٚةو وبدٚب 

احلٟو وبٚب إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْرو وبٚب افهِٜو وبٚب اجلٓٚد  

 ِف شٌٔؾ اهلل.

 خِٓٚ ظؼة أبقاب صٌٚر.ومـ دا

ٚايعكاب ٖٛ: ايٓاز َٚا أعدٙ اهلل فٝٗـا يعبـا ٙ ايعاصـري ٚايهـافسٜٔ     )

 (.َٔ ايعراب ٚايٓهاٍ

وافْددٚر شددٌع ضٌَددٚتو أروددٓٚ مددـ رصددٚصو وشددٍَٓٚ مددـ ٕحددٚسو 

 وحٔىٚهنٚ مـ ـٌرتو ووؿقدهٚ افْٚس واحلجٚرة.

ًٚ بخروئٓؿ مْٓٚجْٓؿأظَلهٚ)   .و وهل فًهٚة ادٗمْغو وكهر خراب

ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  چ ) وهددل فِٔٓددقدو ؿددٚل كًددٚػ) فيــكوحتتٓددٚ 

 .{١٢ – ١١انًعارج  } چڦ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ) وهل فِْهٚرىو ؿدٚل كًدٚػ) ثؿ احلىّة

 .{٢ – ١انهًسة  } چچ  چ  ڇ   
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و وهدل {١١انًهق:   } چىئ  ىئ  ىئ          چ) ؿٚل كًٚػ) افسًرثؿ 

فِهٚب غو وهؿ ؾرؿدٜ مدـ افٔٓدقد ازدادوا ودَلًٓ بًٌدٚد ؿ فًِجدؾو وؿدٚل 

 جمٚهد) هؿ بغ افٔٓقد وادجقس ٓ ديـ هلؿ.

وؿٔؾ) هؿ ؿقم ظٌدوا ادَل،ُٜو ويَرءون افزبقرو ويهِقن إػ افٌَِدٜو 

 ـ  ؿٚفف أبق ئًٍر افرازي.

ٌّدٚد افْدٚرو ؿدٚل كًدٚػ) َرثؿ شـ  چڃ  ڃ      چ ) وهدل فِّجدقس ظ

 .{٦٢انًدثر  }

ی  ی  ی  ی  چ ) وهدل فًٌددت إصدْٚمو ؿدٚل كًدٚػ) ثؿ الحٔؿ

 .{٣١ – ٣١انحالت  } چجئ   حئ

) وهل فِّْٚؾَغو وـؾ مـ اصدتد ـٍدرهو ـٍرظدقن وهٚمدٚن ثؿ اهلاوية

اء  انُسقق} چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ وؿددٚرونو ؿددٚل كًددٚػ) 

١٧١}. 

 ووؿد ٕيّٓٚ افنٔيب ىلّد بـ ىلّد افًٌْٚوي إزهري افنٓر بٕٚمر

 هد( ؾَٚل)1232ادتق  شْٜ )و

دددَئ    ؿُ َّْ َٓ
دددفِ ًَ  َٚهددددِ قْ ُٓ َٔ ك فِ ّيددد فَ ِٚ  ِ

 

 

 ؿْ َّ  افهَّ يِل وْ ٚرى أُ َه َِّْ اٌر فِ دَ  ُٜ َّ ىْ ُح وَ 
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، وضقفـف مسـاؾة صـٓر، واحلقض هق: َـر ٕبْٔـا حمّـد صـذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ

 أصد  ٔاضًا مـ افِبـ، وضًّف أحذ مـ افًسؾ، ظِٔف  وظرضف ـذفؽ، ماؤه

  افؼح     

ٚبِِ ْغَ َوَداُرُهؿْ  ْرٌ َظَذاُب افهَّ
ًِ  َش

 

ٌْٔؿ فِِذي َصَْؿْ  ٌر َحَج َْ  جَمُْقٌس هَلُْؿ َش

َٚق   ٍَ ٌٜ َداُر افِّْ ٚ  –َوَهِٚوَي َٓ َْٔت  -ُوِؿ

 

ـَ  ًٚ ِم ْرِش َأْمِْ ًَ ؿْ  وأشُٖل َربَّ اف  افَِّْ

 

 

 –ؿٚل افنٔيب افهٚوي ِف ذحف ظذ اجلقهرة))هُذا ذـر إصٔٚخ 

ًٚ فًٌض إحٚديٞ ِف افْٚرو وفُـ آيٚت افَرآن  –أي) هذا افسكٔٛ  كًٌ

صٚهدة بٖن ـؾِّ اشؿ مـ كِؽ إش ء يىِؼ ظذ مٚ َيًؿ  اجلّٔع: ٕٕف يذـر 

ـ هذه إش ءو صٍٚت افٍُٚر بٖي) وئفو ويًزِّ ظـ وظٔدهؿ بٖي) اشؿ م

 (1)ؾتدّبر( اهد.

ؾٓدد  دار بَددٚءو وؿددد ـٍددر  وٚن ٓ ئٍْددٚن ـدد  كَدددمتددواجلْددٜ وافْددٚر بٚؿٔ

 اجلّٜٓٔ افَٚ،ِغ بٍْٚ،ٓ  وؾْٚء أهِٓ : دخٚفٍتٓؿ افُتٚب وافًْٜ.

 :احلٕض 

( ِ (و يُقن ظذ ٚاسبٛل ٖٛ: ْٗس ْبٝٓا ضبُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضـً

 ٔوٚء ـٚفٍوٜ.إرض ادٌّدفٜو وهل إرض افٌ

ٚعسعـ٘  مًرة صدٓرو )أي) ( طٛي٘ َطاف١ غـٗس ( هق ـٌر متًع )ٚ)

 أح٢ً َٔ ايعطٌ  عًٝ٘   ايًدي  ٚطعُ٘  َٔ بٝاعًا  أغد   َاؤٙ نريو  

                                                 

 (.388-387)ذح افهٚوي  (1)
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 .ـًدد ٕجقم افسامء، مـ ذب مْف ذ ة.. ٓ ييّٖ  ًدها أ دا أـقاز 

  افؼح     

ٔ ( يًَك هبٚ افْٚس )أنٛاش غـسب َٓـ٘ غـسب١.. ال     نعد  ظبّٛ ايطُا٤  َـ

 (ٜعُ  بعدٖا أبدا

ٌْدُ ؾَ  ـُ اهلل  ًَ ٍرو ْب ّْ ِل   )َؿَٚل   َظ ِْٔف  َصذَّ  َؿَٚل افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َحْقيِض )))َوَش

رٍ  َمِسَرةُ  ْٓ َُٔض  َماُؤهُ  َص ـْ  َأْ  ـِ  ِم َب  ِ َُٔب  َوِرَُيفُ  اف ـْ  َأْض ـفُ  اْدِْسـِؽ  ِمـ ُٕ ُُْجـقمِ  َوـَِٔزا  ـَ

اَمءِ  ـْ  افس  ا َب َذِ  َم َٓ ُٖ  َؾَل  ِمْْ َّ  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( َأَ ًدا َيْي

ـْ و ُٝ ) َؿدددَٚل   َذري  َأِك  َظددد ددد ِْ ُٜ  َمدددٚاهلل  َرُشدددقَل  َيدددٚ ُؿ َٔددد
 ؟احْلَدددْقضِ  إِٓ

ُس  َواف ِذي)))َؿَٚل  ٍْ دٍ  َٕ  ّ َِٔدهِ  حُمَ َُٔتفُ   ِ
ِٕ َثرُ  َٔ ـْ ـْ  َأ ـاَمءِ  ُُٕجـقمِ  َظـَددِ  ِم ـا افس  َٓ َقاـِبِ ـَ  َو

ةِ  دِم  َِ ْٔ  ِ ـةِ  اف َّ
َٔةِ  اْدُْيِِ َٔـةُ  اْدُْهـِح

ْ ـةِ  إِٓ ـْ  اْلَ َب  َمـ ـا َذِ َٓ ْ  ِمْْ ْٖ  َل ـ َّ ْٔـفِ  َمـا آِخـرَ  َيْي َِ  َظ

ـْ  ِمَٔزاَ انِ  ؾِٔفِ  َيْنَخُب  ْ ةِ  ِم ـْ  اْلَ َب  َم ْ  ِمْْفُ  َذِ ْٖ  َل َّ  َ ـْغَ  َمـا ُضقفِفِ  ِمْثُؾ  َظْرُضفُ  َيْي

نَ  ةَ  إَِػ  َظام  َِ َٔ  َأَصد   َماُؤهُ  َأْي ـْ  اًضـاَ  ـِ  ِمـ ـَب  ِ ـْ  َوَأْحـَذ  اف َسـؾِ  ِمـ ًَ أخرئدف مًدِؿ (( اْف

 .وأمحد

دوؿد ورد أن فُؾ ٌٕل حقض كرده أمتفو وإٕ  ُخ  احلدقض ظْدد  َص هِّ

ذـددره بددٚفٌْل ىلّددد صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ فددقرود إحٚديددٞ افٌٚفٌددٜ مٌِددغ 

ـْ ؾافتقاكرو بخَلف ؽره فقروده بٚٔحٚدو  َرةَ  ًَ ُّ  َؿدَٚل ) َؿَٚل   ئْدب بـ َش

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َِ َِّؿَ اهلل َظ ؾِّ  إِن  )))َوَش ُُ بِلر  فِ ُـؿْ  َحْقًضـا َٕ  َ ـؿْ  َيَتَبـاَهْقنَ  َوإِ ُ  َأُي 

َثرُ  ـْ قنَ  َأنْ  َأْرُجق َوإِنِّ  َواِرَدةً  َأ ـُ َثَرُهؿْ  َأ ـْ  .وافىزاين وأخرئف افسمذي ((َواِرَدةً  َأ



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف

 

 

424 

......................................................................... 
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  ٛ وحقوددف صددذ اهلل ظِٔددف وشددِؿ يددرد مددـ مددٚء افُددقثر حٔددٞ يهدد

ـْ افُقثر ؾٔفو ؾهنر َٕسٍ  ًَ َْْٔٚ) َؿَٚل   َأ ْٔدِف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َب َِ َِّؿَ اهلل َظ  َذاَت  َوَشد

ٚ َبْغَ  َيْقمٍ  َٕ ِر ُٓ ك إِذْ  َأْط ٍَ َٚءةً  َأْؽ ٍَ ً   َرْأَشفُ  َرَؾعَ  ُثؿَّ  وإِْؽ ًِّ ٌَ َْٚ وُمَت ِْ َُ َؽ  َمٚ )َؾ َُ  َيٚ َأْوَح

ِزَفـْت )))َؿدَٚل  ؟اهلل  َرُشقَل  ْٕ ـا َظـَع   ُأ ًٍ ـَرأَ  ُشـقَرةٌ  إِٓ ََ ـِ اهلل   ِْسـؿِ  َؾ مْحَ ِحٔؿِ  افـر         افـر 

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  چ 

ــْقَثرُ  َمــا ونَ َأَتــْدرُ )))َؿددَٚل  ُثددؿَّ ((و {٧ – ٥الكففى:ر: } چک َُ َْددٚ ((؟اْف ِْ َُ اهلل  )َؾ

َِؿُ  َوَرُشقُففُ  ـفُ )))َؿَٚل  وَأْظ  ٕ ْـرٌ  َؾِ٘ ْٔـفِ  َوَجـؾ   َظـز   َرّبِّ  َوَظَدِٕٔـفِ  ََ َِ ثِـرٌ  َخـْرٌ  َظ  ُهـقَ  ـَ

ْٔفِ  َتِردُ  َحْقٌض  َِ تِل َظ َٔاَمةِ  َيْقمَ  ُأم 
َِ َُٔتفُ  اْف

 .أخرئف مًِؿ(( افْ ُجقمِ  َظَددُ  إِٓ

ـَ وظـ  د اْب َّ ْٝ  َدَّدٚ )َؿدَٚل   رَ ُظ ِزَفد ْٕ  َؿدَٚل  چڎ    ڎ  ڈچ  ُأ

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َِ َِّؿَ اهلل َظ َرٌ  ُهقَ )))َوَش ْ ـةِ  دِم  ََ ـْ  َحاَؾَتـاهُ  اْلَ ـِري َذَهـٍب  ِمـ  جَيْ

رِّ  َجَْاِدلِ  َظَذ  َٔاُؿقِت  افد  اُ فُ  َواْف ـْ  َأْحَذ  َذَ َسـؾِ  ِمـ ًَ َٔاًضـا َوَأَصـد   اْف ـْ  َ  ـبَ  ِمـ  ِ  ـِ اف

ـْ  َوَأْ َردُ  ِج  ِم ِْ َُٔب  افث  ـْ  َوَأْض  .أخرئف اإلمٚم أمحد(( اْدِْسِؽ  ِريِح  ِم

  وفِحقض فقن ـؾ ذاب اجلْٜ وضًؿ ـؾ ث رهٚ.

يدذاد أي ومْدف ذبدٜ ٓ ييّدٖ بًددهٚ أبدداو ويرد ظِٔف ادٗمـ ؾٔؼب 

 يًٌد أؿقامٚ ظْف ؿد ؽروا وبدفقا وَٕوقا افًٓد.
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ـْ ؾ ْٔفِ  اهلل َصذَّ  اهلل َرُشقَل  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  َأِك  ًَ َِ َِّؿَ  َظ ةَ  َأَكك َوَش ُزَ َْ  اْدَ

َٚل  ََ َلمُ )))َؾ ؿْ  افس  ُُ ْٔ َِ ِمِْغَ  َؿْقمٍ  َدارَ  َظ ْٗ ا ُم  ٕ ؿْ  اهلل َصاءَ  إِنْ  َوإِ ُُ ِ   َُ ِح  َوِدْدُت  قنَ َٓ

ا  ٕ َْا َرَأْيَْا َؿْد  َأ َٕ َْٚ )َؿُٚفقا ((وإِْخَقا ًْ ََٕؽ  َأَوَف ُتؿْ )))َؿَٚل واهلل َرُشقَل  َيٚ إِْخَقا ْٕ  َأ

َْا َأْصَحاِّب  ُٕ ـَ  َوإِْخَقا ْ  اف ِذي ُْٖتقا َل د َي ًْ ُٚفقا ((وُ َ  ََ َْٔػ  )َؾ ِرُف  ـَ ًْ ـْ  َك ْ  َم ِت  َ 
ْٖ دُ  َي ًْ  َب

ـْ  تَِؽ  ِم َٚل  واهللَِّ َرُشقَل  َيٚ ُأمَّ ََ ٌْٔؾ  َففُ  َرُجًل  َأن   َفقْ  َأَرَأْيَت )))َؾ ةٌ  ُؽر   َخ َِ  َ ْغَ  حُمَج 

َريْ  ْٓ ْٔؾٍ  َط َٓ  هُبْؿٍ  ُدْهؿٍ  َخ ِرُف  َأ ًْ فُ  َي َِ ْٔ  َرُشقَل  َيٚ َبَذ  )َؿُٚفقا ((وَخ

ُؿْ )))َؿَٚل واهلل  َ ُْٖتقنَ  َؾِ٘ ا َي ِِغَ  ُؽرًّ ـْ  حُمَج  ا اْفُقُضقءِ  ِم َٕ ؿْ َؾَرضُ  َوَأ ْقضِ  َظَذ  ُٓ  احْلَ

 َٓ َُٔذاَدن   َأ ـْ  ِرَجاٌل  َف اَم  َحْقيِض  َظ ًِرُ  ُيَذادُ  ـَ ال   اْفَب اِدُيِؿْ  افو  َٕ َٓ  ُأ ُِؿ   َأ اُل  َه ََ ُٔ  َؾ

ُؿْ   َ ُفقا َؿْد  إِ َدكَ  َ د  ًْ َُٖؿقُل  َ  ا َؾ ًَ ا ُشْح ًَ  .وافٍِظ فف وومًِؿ وأخرئف افٌخٚري(( ُشْح

واؾضووَٕؾ افَرضٌل) أن مـ خٚفػ مجٚ  ظٜ ادًِّغ ـٚخلقارجو وافرَّ

ِِْٜ.. ُيىردون ظـ احلقض.   وادًتزفٜ وافيِّٜ وافًٍَٜ ادًُ

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 إي ْٕددددٚ بحددددقِض خددددر افرشددددؾِ 

 

 

 حدددتٌؿ ـددد  ؿدددد ئٚءٕدددٚ ِف افَْدددؾِ 

  

 

 

ًٚ مْددددف أؿددددقاٌم وؾددددقا  يْددددٚل ذبدددد

 

 بًٓددددهؿ وؿدددؾ يدددذاد مدددـ ضٌدددقا

 ض ؿٌؾ افكاط أم بًده؟) هؾ يُقن احلقوؿد اختِػ أهؾ افًِؿ 
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ؾذهٛ ؿقم إػ إٔف بًد افكاطو وذهٛ اجلّٓقر وصدححف بًودٓؿ 

دون  إػ إٔددف ؿٌددؾ افكدداط: ٕن افْددٚس خيرئددقن مددـ ؿٌددقرهؿ ظىنددك ؾددَرِ

 (1).وٚنو وؿٔؾ) فف حقاحلقض فِؼب مْف

احلدقضو وئٓدؾ كَدمدف أي) وِف احلََٜٔ افقائٛ ظِْٔٚ اظتَٚد ثٌقكف 

 ظذ افكاط أو كٖخره.. ٓ يي ِف آظتَٚد.

 :ْٗتٍب 

اإلي ن بٚحلقض وائٛو فُـ ٓ يٍُدر مدـ إُٔدره: بدؾ يًٍدؼو وؿدد 

 (2)ٍٕتف ادًتزفٜ.

 

             

                                                 

 .(393ي )(و وذح افهٚو426)افٌٔجقري إير  (1)

 .(423)افٌٔجقري إير  (2)
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 افدرس احلادي وافثلثقن

 افكاط

   ........، ...............مْهقب ظذ متـ جْٓؿجُس  :افكاط هق

  افؼح     

 الدزع احلادٙ ٔالجالثُٕ

 الضساط

(    ِ ( يّدر ظِٔدف إوفدقن ايضساط ٖٛ دطس َٓضـٛب عًـ٢ َـذي دٗـٓ

ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      چ وأخرون حتك افٍُدٚرو ؿدٚل كًدٚػ) 

 – ٤١يقققريى  } چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  

َِل ونو وجيقز إٔف ؿهد هبؿ مـ كُ و وذهٛ احلِّٔل إػ أن افٍُٚر ٓ يّر  {٤٦

 هبؿ ادَل،ُٜ ِف افْٚر ِف ادقؿػ.

ًٚ ٓ يددتُِؿ إٓ إٌٕٔددٚءو  وؿددد ورد أن ـددؾ مددـ يّددر ظِٔددف يُددقن شددٚـت

ِّؿ(و  ِِّؿ ش ـْ ل احلديٞ افىقيؾ ٍؾؾَٔقفقن )افِٓؿ ش  وؾٔدف  ُهَرْيدَرةَ  َأِك  َظد

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َل َؿٚ َِ َِّؿَ اهلل َظ ُب )))َوَش ُٔرْضَ اطُ  َؾ َ ـَراَنْ  َ ْغَ  افكِّ ْٓ ـْ ؿَ  َط َٓ  َج

قنُ  ـُ َٖ َل  َؾــ ـْ  َأو  ــقزُ  َمــ ـْ  جَيُ ُشــؾِ  ِمــ تـِـفِ  افر  ُٖم  ِ   َٓ ِ ؿُ  َو َُ ٓ   َأَحــٌد  َيْقَمئـِـذٍ  َيــَت ُشــُؾ  إِ  افر 

َلمُ  ـَ ُشؾِ  َو ِِّ  م  اهلل  َيْقَمئِذٍ  افر  ِِّؿْ  ؿْ َش  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( َش

 

 



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
ٍِ ْقُل ادُ ََ  َاْف
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 ، .......................................أحد  مـ افسٔػ وأدق مـ افنًرة

  افؼح     

(و وهدق ادندٓقر ِف أحدُّ َٔ ايطـٝف ٚأ م َـٔ ايػـعس٠   وؿد ورد إٔف )

ٔدٍ  َأُبدق َؿَٚل وصٍفو ؾَد  ًِ ِْدل))َشد ٌَ َِ د َأنَّ  َب ْنَ
ـْ  َأَدق   اجْلِ د ِمد َرةِ افنَّ ـْ  َوَأَحدد   ًْ  ِمد

ِْٔػ  ًَّ                                                               و وٕٚزع ِف ذفؽ افًز بدـ ظٌدد افًدَلم وافندٔيب افَدراِف أخرئف مًِؿ( اف

 ؽدر ظدذ ىلّدقل ؾٓدق ذفدؽ صدحٜ ؾدرض ظدذوافٌددر افزرـقدو وؿدٚفقا) 

 مدـ ورد مدٚ يْدِٚف ؾدَل وحْٔ ذ ادنَٜو صدة ظـ ـْٚيٜ بٖٕف يٗول بٖن وطٚهره

و إذ ـٔػ ؾٔف افَُلفٔٛ وـقن وئٌْٔف ظذ ادَل،ُٜ ؿٔٚم ظذ افدافٜ إحٚديٞ

 كَػ ادَل،ُٜ ظذ ئٌْٔف إن ـٚن أحد مـ افًٔػ وأدق مـ افنًرة.

 ويندىو يّْدك )ضريَدٚن وؾٔدف وظريض إٔف وافهحٔ  )افَراِف زادو

 ذات هبددؿ ًددِؽيُ  نددَٚوةاف وأهددؾ افّٔددغو ذات هبددؿ ًددِؽيُ  افًددًٚدة ؾٖهددؾ

 .ئْٓؿ ضٌَٚت مـ ضٌَٜ إػ كٍْذ مْٓٚ ضٚؿٜ ـؾ وضٚؿٚت وؾٔف افن لو

 ؾًدرض وإتنٚرهو افْقر ؤؼ بحًٛ ويتًع يدق إٕف )بًوٓؿ وؿٚل

 ؽدرهو إػ يتًدداه ٓ إًٕدٚن ـدؾ ٕدقر ؾ٘ن ٕقرهو إتنٚر بَدر أحد ـؾ ساط

 حؼ ِف وظريوٚ مؿق حؼ ِف دؿَٔٚ ـٚن هْٚ ومـ أحدو ٕقر ِف أحد يّق ؾَل

 (1).آخريـ

                                                 

 .(417)افٌٔجقري إير  (1)



       

ُح    ْْٔد َذْ
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ثلثة آٓف شْة، أفػ صًقد، وأفػ اشتقى، وأفػ هبقط، َتـر ظِٔـف  ضقفف

اخللئؼ ـِٓا، إوفقن وأخرون وأول مـ جيقزه ٕبْٔا حمّد صـذ اهلل ظِٔـف 

 .وشِؿ

  افؼح     

مُٔٚ،ٔؾ ِف وشدىفو يًدٖٓن افْدٚس وويَػ ئزيؾ ِف أول افكاطو 

؟و وظـ صٌٚهبؿ ؾَٔؿ أبِقه؟ وظـ ظِّٓدؿ مدٚذا ظِّدقا ظـ ظّرهؿ ؾّٔؿ أؾْقه

 (1)بف؟.

ثالثــــ١ آالف ضــــ١ٓ  أيــــف صــــعٛ   ٚأيــــف افكدددداط )أي) ( طٛيــــ٘و)

( وهدق اضت٣ٛ  ٚأيف ٖبٛط  شيس عًٝ٘ اشبال٥ل نًٗا  األٚيٕٛ ٚاخخسٕٚ

ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ ادًتّددد ؿددٚل كًددٚػ) 

  {٤٦ – ٤١يريى  } چڻ   ڻ       ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ

وؿددد كَدددم (و ٚأٍٚ َــٔ  ــٛشٙ ْبٝٓــا ضبُــد صــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ)

ْٔدِف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل وؾٔف   ُهَرْيَرةَ  َأِك حديٞ  َِ َِّؿَ اهلل َظ ـُب )))َوَشد ُٔرْضَ  َؾ

اطُ  َ َراَنْ  َ ْغَ  افكِّ ْٓ ْ ؿَ  َط َٓ قنُ  َج ـُ َٖ َل  َؾ ـْ  َأو  ـْ  جَيُقزُ  َم ُشؾِ ا ِم تِـفِ  فر  ُٖم  ِ   َٓ ِ ؿُ  َو َُ  َيـَت

ٓ   َأَحٌد  َيْقَمئِذٍ  ُشُؾ  إِ َلمُ  افر  ـَ ُشؾِ  َو ِِّؿْ  م  اهلل  َيْقَمئِذٍ  افر  ِِّؿْ  َش أخرئف افٌخدٚري (( َش

 .ومًِؿ

                                                 

 (.418افٌٔجقري )إير  (1)



       

َرْيْد    ٍَ ُح اَلْقَهِر اف ْْٔد َذْ
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431 

ؾّـْٓؿ ــافزق اخلـاضػ، ، وـٍٔٔة مرور افْاس ؾٔف ظـذ ؿـدر أظامهلـؿ

مـْٓؿ ــالقاد، ومـْٓؿ ومْٓؿ ـافريح، ومْٓؿ ـافىر، ومْٓؿ ــافٍرس، و

 .افًَاب دار  وافْار، دار افثقاب والْة، ماصًٔا، وحبقًا ظذ افرـب 

  افؼح     

( ِ (و ؾتٍدٚو ؿ ِف اددرور ٚنٝي١ٝ َسٚز ايٓاع فٝ٘ ع٢ً قدز أعُـاهل

بحًددٛ كٍددٚو ؿ ِف اإلظددراض ظددـ حرمددٚت اهللو ؾُددؾ مددـ أظددرض ظددـ 

ؾٓددؿ ِف  مددرورًا ظِٔددفو افندٓقاتو وصددٚن ؿٌِددف ظددـ اخلىددرات.. ـددٚن أهع

 مرورهؿ يًَّْقن إػ أؿًٚم)

 ( ِ نـايرم اشبـاطف    ) ـىرف افًدغو ومدْٓؿ مـ يّر ظِٔف( فُـٓٗ

 َٚـِٓٗ نـاييسع  َٚـِٓٗ نـازبٛا      َِٚٓٗ نايسٜ   َِٚٓٗ نـايطري   

 ٚ ( ٚ حبـًٛا عًـ٢ ايسنـب   ) مـ جيريو ومْٓؿ مـ يّدر ( مْٓؿَِٚٓٗ َاغـًٝا  

( إمددٚ ٚ( ـدد  كَدددمو ) از ايجــٛاب( افتددل هددل )ازبٓــ١يُددقن مهددرهؿ إمددٚ )

ًٚو ؾايعكـاب   از( افتل هل )ايٓاز) ـْ ( ـ  كَدم أيود د ٔدٍ  َأِك  ًَ ًِ   اخْلُدْدِريِّ  َشد

ِْٔف  َصذَّ اهلل  َرُشقُل  َؿَٚل  )َؿَٚل  َِ َِّؿَ اهلل َظ َرُض )))َوَش ًْ ـْ ؿَ  ِجُْسِ  َظَذ  افْ اُس  ُي َٓ  َج

ْٔفِ  َِ َلفِٔـُب  َحَسٌؽ  َوَظ ـَ ـر   َؿـاَل  افْ ـاَس  َىـُػ خَتْ  َوَخَىـاضُِٔػ  َو ُّ َٔ  ِمْثـَؾ  افْ ـاُس  َؾ

ِق  يِح  ِمْثـَؾ  َوآَخُرونَ  اْفَزْ ـَرسِ  ِمْثـَؾ  َوآَخـُرونَ  افـرِّ ٍَ ْقنَ  َوآَخـُرونَ  اْدُِجـدِّ  اْف ًَ  َيْسـ

ٔ ًْ ُنقنَ  َوآَخُرونَ  اً َش ّْ قنَ  َوآَخُرونَ  اً َحْبق  ََيُْبقنَ   َوآَخُرونَ  اً َمْنٔ َي ٍُ   اً َزْحٍ َيْزَح
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ٍِ ْقُل ادُ ََ َرْيْد  َاْف ٍَ  اَلْقَهِر اف

 

431 

......................................................................... 

  افؼح     

ــا َٖم  ــُؾ  َؾ ــارِ  َأْه ــَل  افْ  ــقنَ  َؾ قُت ُّ َٓ  َي ــْقنَ  َو َٔ ــا ََيْ ــاٌس  َوَأم  ــُذونَ  َٕ َخ ْٗ ُٔ ُٕقهِبِؿْ  َؾ ــُذ ِ  

ُْٔحَرُؿقنَ  ُٕقنَ  َؾ ق ُُ َٔ َْٖذنُ  ُثؿ   َؾْحاًم  َؾ اَظةِ  دِم اهلل  َي ٍَ    .أخرئف اإلمٚم أمحد ((افن 

 ٚحٛ اجلقهرة)صؿٚل 

 ـدددذا افكددداُطو ؾٚفًٌدددٚد خمتِدددْػ 

 

 

ِِددددددْػ   مددددددرورهؿو ؾًددددددٚ  وُمَْْت
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 افدرس افثان وافثلثقن

 دم مًْك اإليامن  افَواء وافَدر

ـَؿ ؿبـؾ أن خيِـؼ  :هق ومًْك اإليامن  افَواء َُ اظتَاد إٔـف شـبحإف وتًـاػ َح

 .ٔحدث دم افًال مـ ا تداء إػ إتٓاء، مـ خر وذ، وؽرهااخلِؼ  ام ش

ر إمقر ـِٓا،  ..........ومًْك اإليامن  افَدر: إٔف شبحإف وتًاػ ؿد 

  افؼح     

 الدزع الجاٌ٘ ٔالجالثُٕ

 يف وعٍٜ اإلمياُ بالقضاٞ ٔالقدز

ًٚ))َٚع٢ٓ اإلميإ بايكغا٤وافَوٚء فٌٜ) احلُؿو )  ٖٛ اعتكا ( ذظ

ِ  قبــٌ إٔ خيًــل اشبًــل سيــا ضــٝهدخ يف ايعــامل    أْــ٘ ضــبهاْ٘ ٚتعــازي ح ه ــ

( مدـ إمدقر افتدل جتدري ِف َٔ ابتدا٤ إزي اْتٗا٤  َٔ خـري ٚغـس  ٚغريٖـا   

 افقئقد.

وؿد ئدرى ادهدْػ رمحدف اهلل كًدٚػ ظدذ مدٚ ذهدٛ إفٔدف إصدٚظرة ِف 

 ) ء  ٖٕفظّرف إصاظرة افَواكًريٍٓؿ فَِوٚءو وهق خَلف ادٚكريديٜو ؾَد 

إرادة اهلل إصٔٚء ِف إزل ظذ مدٚ هدل ظِٔدف ؾدٔ  ٓ يدزال ظدذ افْحدق 

 افذي برزت ِف افقئقدو ؾٚفَوٚء ظْدهؿ  مـ صٍٚت افذات.

) هدق إجيدٚد اهلل إصدٔٚء مدع زيدٚدة وؿال اداتريديـة دم تًريـػ افَوـاء

 اإلحُٚم واإلكَٚنو ؾٓق رائع ظْدهؿ فهٍٚت إؾًٚل.

 األَٛز نًٗا    ٚتعازي قدَّز  ضبهاْ٘ ايكدز: أْ٘ ب اإلميإ   َٚع٢ٓ)



       

ُح    ْْٔد َذْ
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ؾل َيدث حادث دم مجٔع افُائْات إٓ  َدرتـف ومنـٔئتف، ؾـام صـاء اهلل ــان، 

  .ما ل يناء ل يُـو

  افؼح     

فال حيدخ حـا خ يف مجٝـع ايها٥ٓـات إال بكدزتـ٘ َٚػـ٦ٝت٘  فُـا غـا٤ اهلل        

ًٚ ظدذ  (و وئرى ادهْػَا مل ٜػا٤ مل ٜهٔٚنإ   رمحف اهلل كًٚػ هْٚ أيو

 )ظرف إصاظرة افَدر  َقهلؿمٚ ئرى ظِٔف إصٚظرةو ؾَد 

هقص ووئف مًغَّ أراده كًٚػو ؾٓدق خمهق إجيٚد اهلل إصٔٚء ظذ ؿدر 

 مـ صٍٚت إؾًٚل. لظٌٚرة ظـ اإلجيٚد ظْدهؿو وه

ي ) افَددر هدق حتديدد اهلل أزًٓ ـدؾ خمِدقق بحدّده افدذوؿال اداتريديـة 

يقئد ظِٔف مـ ُحًـ وؿٌ و وٍٕع وبو وؽر ذفؽو ؾٓق ظِّدف كًدٚػ أزًٓ 

بهٍٚت ادخِقؿدٚتو وهدق ظْددهؿ رائدع فهدٍٜ افًِدؿ وهدل مدـ صدٍٚت 

 افذات.

ؿٚل افندٔيب افهدٚوي ِف اخدتَلؾٓؿ ِف افَدر))وؿدد يَدٚل أن اخلدَلف 

فٍيلو ؾّـ ٕير ديٓر اإلجيٚد.. ؿٚل) هق حدٚدثو ومدـ ٕيدر دتًِدؼ افًِدؿ 

 رادة افتْجٔزي إزيل.. ؿٚل) هق ؿديؿ.واإل

ٌْدؼ افًِدؿ يؾَْقل ِف كًر
ٍف اجلٚمع هل ) هدق إجيدٚد اهلل إصدٔٚء  ظدذ ضِ

 (1)واإلرادة( اهد.

                                                 

 .(252)ذح افهٚوي  (1)
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  افؼح     

 )يتبغ فْادر.. و ٚ كَدم مـ اختَلف افتًٚريػ ِف افَوٚء وافَ

 أن افَدر ظْد إصاظرة حادث، وافَواء ؿديؿ.

 وظْد اداتريدية افًُس، ؾافَدر ؿديؿ، وافَواء حادث.

وؿدددد ٕيدددؿ افندددٔيب ظٌددددافز بدددـ ظٌدددداهلل إئٓدددقري ادتدددق  شدددْٜ 

 هد( مذهٛ إصٚظرة ومـ خٚفٍٓؿ ؾَٚل)1171)

ددددددددددددددِؼ   ِ  إرداة اهلل مددددددددددددددع افتً

 

 

ددددددددددددِؼ  َِّ  ِف أزٍل ؿوددددددددددددُٚؤُه ؾح

  

 

 

ددددَدُر اإلجيددددُٚد فألصددددٔٚ ظددددذ ََ  واف

 

ٍ أراده ظدددددددددَل  وئدددددددددٍف مًدددددددددغَّ

 (1)وبًوددٓؿ ؿددد ؿددٚل مًْددك إولِ  

 

دددددددٍؼ ِف إزلِ   ِ  افًِدددددددؿ مدددددددع كً

 

 

 

 وافَدددددددددر اإلجيددددددددُٚد فألمددددددددقرِ 

 

ددددددِف ادددددددذـقرِ  ِّ ِْ  ظددددددذ ِوَؾددددددِٚق ِظ

مْٚه مددـ افًِددؿ   وبًددد هددذا ًِٕددؿ أن افَوددٚء وافَدددر رائًددٚن دددٚ ؿدددَّ

ًٚ أن يٗمواإلرادة وكًِؼ افَدرة بٖن اهلل كًٚػ  ـو وإٔف جيٛ ظذ ادُِػ ذظ

ِِؿ أزًٓ بجّٔع أؾًٚل افًٌٚدو وخهص ب٘رادكف شٌحٕٚف أزًٓ هذه إؾًدٚل  ظ

ظدذ افَددر  –حدغ أوئددهٚ ؾدٔ  ٓ يدزال  –ظذ وؾؼ افًِؿو وإٔدف أوئددهٚ 

 اإلرادة: بؾ إن  افًِؿ بف وخههتف   شٌؼ  ادًغَّ افذي  ادخهقص وافقئف

 

                                                 

 وهق افَوٚء. (1)
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  افؼح     

ؼ اإلي ن إٓ بفو ؾَ  َّ ـْ ذفؽ  ٚ ٓ يتح ـْ وـدّرم اهلل وئٓدفو    َظِعي  ًَ ِدلِّ  َظد  افٌَّْ

ِْٔف  َصذَّ  َِ َِّؿَ اهلل َظ فُ  َوَش َّٕ ـُ  َٓ )))َؿَٚل  َأ ِم ْٗ ـَ  َحت ك َظْبٌد  ُي ِم ْٗ َْٖرَ عٍ  ُي َد  َحت ـك : ِ َٓ  َيْنـ

ٓ   إَِففَ  َٓ  َأنْ  َثِْلاهلل  َرُشقُل  َوَأنِّ اهلل  إِ ًَ ؼِّ  َ  ـَ  َوَحت ك  ِاحْلَ ِم ْٗ ِث  ُي ًْ َد   ِاْفَب ًْ  اْدَـْقِت  َ 

ـَ  َوَحت ك ِم ْٗ َدرِ  ُي ََ  .أخرئف أمحد وافسمذي((  ِاْف

ـْ وَ  ـِ  َئددٚبِرِ  َظدد ٌْدددِ  ْبدد ْٔددِف  َصددذَّ هلل ا َرُشددقُل  َؿددَٚل ) َؿددَٚل  اهلل  َظ َِ اهلل َظ

َِّؿَ  ـُ  َٓ )))َوَشدد ِم ْٗ ـَ  َحت ــك َظْبــٌد  ُيــ ِم ْٗ ــَدرِ  ُيــ ََ هِ   ِاْف هِ  َخــْرِ ــؿَ  َحت ــك َوَذِّ َِ ًْ  َمــا َأن   َي

ْ  َأَصاَ فُ  ـْ  َل ُُ ُْٔخىَِئفُ  َي
َٖهُ  َما َوَأن   فِ ْ  َأْخَى ـْ  َل ُُ ُِٔهَٔبفُ  َي

 .أخرئف افسمذي( (فِ

دٜ إوػ) إٔدف كًدٚػ   يَدّدر إمدقر أزًٓ: بدؾ أن إمدر  وؿٚفٝ افَدريَّ

دقا وإُٔدروا شدٌؼ ظِدؿ اهلل كًدٚػ أي) يًتٍٖٕف اهلل ظًِ  حٚل وؿقظفو  ٍَ أهندؿ ٕ

ٌدقا بٚفَدريدٜ خلقودٓؿ ِف افَددر  َِّ بٕٚصٔٚء ؿٌؾ وؿقظٓٚو ؾٌذفؽ ـٍدرواو وف

 حٔٞ بٚفٌقا ِف ٍٕٔف.

إَودٚء  ؿٌدؾأي) وهٗٓء إَروقا ؿٌؾ اإلمٚم افنٚؾًل ريض اهلل ظْف 

 افَرن اهلجري افثٚين.

وهْٚك ؾرؿٜ أخرى كًّك بٚفَدريٜ افثٕٜٚٔو وهل أحدى ؾرق ادًتزفٜو 

وهؿ افَٚ،ِقن بٖن افًٌد خٚفٌؼ ٕؾًدٚل ًٍٕدف آختٔٚريدٜو واكٍَدقا مدع أهدؾ 

 إؾًٚل وؿقع  ؿٌؾ  أزًٓ   بٚفًٌد  ظٚ   أن اهلل كًٚػ  إثٌٚت  واجل ظٜ ِف  افًْٜ
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  افؼح     

 مْفو وهل ؾرؿٜ بٚضِٜ بًٌٛ آظتَٚد إول.

 :ّٛغب 

ؿددد كددرد ظددذ ؿِددٛ افًٌددد صددٌٜٓو وهددل) أن اإليدد ن بٚفَوددٚء وافَدددر 

ذفؽ افروٚ بٚفٍُر وادًهٜٔ:  مـيًتدظل افروٚ هب و واشتنُؾ بٖٕف يِزم 

رمهٚو مع أن افروٚ بٚفٍُر ـٌٍرو وبٚدًٚ  مًهٜٔ. ٕن اهلل  ؿٙ هب  وؿدَّ

ٌر ٓ ؾالقاب د ومَددَّ ) مٚ ؿٚفف افًًد وهق) أن افٍُر وادًدٚ  مَيض 

 ؿوٚء وؿدرو وافقائٛ افروٚ بف إٕ  هق افَوٚء وافَدرو ٓ ادَيض وادَدر.

 وؿددد ُيددرد  هددذا بٖٕددف ٓ مًْددك فِروددٚ بٚفَوددٚء ووافَدددر إٓ افددرى

 بٚدَيض وادَدر.

) هق مٚ حََف اخلٔٚيل ِف حٚصٔتف مـ أن افٍُر وادًدٚ  هلد  والقاب

 ئٓتٚن)

 .ئٜٓ ـقهن  مَؤغ ومَدريـ 

 .وئٜٓ ـقهن  مُتًٛ فًٌِد 

ؾٔجٛ افروٚء هب  مـ اجلٜٓ إوػ ٓ مـ افثٕٜٚٔ: ٕن ادَيض إن ـٚن 

 اإلؿَلع ظْف وبٌوف.خرًا.. وئٌٝ مَلزمتف وىلٌتفو وإن ـٚن ذًا.. وئٛ 
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  افؼح     

  :ٝغبّٛ ألس 

وهْٚك صٌٜٓ أخرى ـثرًا مٚ ًًّٕٓٚو وهل ؿقل افَٚ،ؾ) أن اهلل كًٚػ   

 ؿّدر َظعَّ ادًهٜٔو ؾِ  حيٚشٌْل ظِٔٓٚ؟

وفزيددٚدة  وـ هددذا ظْددد ذـددر اإلرادةإٔددف شددٌؼ احلددديٞ ظدد )والــقاب

 هْٚ وهق) هاإليوٚح وخىقرة افنٌٜٓ ًٕٔد

رهٚ فؽ بًدد ظِّدفو وٕٕدف أوئدد    أن اهلل ظِؿ مْؽ ؾًؾ ادًهٜٔ ؾَدَّ

ؾٔددؽ ئددزء اختٔددٚر ـدد  كَدددمو وهددق افًُددٛو ؾٕ٘ددف حيٚشددٌؽ ظددذ ـًددٌؽ 

م قواختٔٚرك هلدٚ: ٕن هْدٚك أمدقر متًَِدٜ بٚإلًٕدٚن ٓ اختٔدٚر فدف ؾٔٓدٚو ـٔد

وٓدكفو وفقٕفو وضقففو وأمقر فدف ؾٔٓدٚ ئدزء اختٔدٚرو ؾٍٔٓدٚ يُدقن افثدقاب 

وافًَٚبو وإٓ فُٚن افرد ظذ هذه افنٌٜٓ ب  يَٚبِٓٚ وهق) أن اهلل كًٚػ ؿّدر 

ره فؽ.  فؽ ؾًؾ اخلر.. ؾِ  يثٌٔؽ ظِٔف وهق افذي ؿدَّ

 :ٛوطأل 

قظدف اإلي ن بٚفَددر وائدٛو ؽدر إٔدف ٓ جيدقز آحتجدٚج بدف ؿٌدؾ وؿ

بٌرض افتقصؾ إػ مٚ يريد افقؿقع ؾٔدفو أو بًدد افقؿدقع ؾٔدف فٔدتخِص مدـ 

ر  إػ   تقصؾٔف  وٕحقهو بٖن يَقل  احلد  افزٕٚو وؽروف  اهلل َظعَّ   مٚ يريد) ؿدَّ
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أودع اهلل  وجيب اإليامن  الـ، وهق افتهديؼ  قجقدهؿ، وهؿ أجسام ٕاريـة

فح وافىــافح، واخلبٔــث ؾــٔٓؿ ؿــدرة افتنــُٔؾ  هــقر خمتٍِــة، ومــْٓؿ افهــا

 .ومسُْٓؿ إرض، وافىٔب، مثؾ  ْل آدم

  افؼح     

افتقصؾ إػ افقؿقع ؾٔفو أو يَقل بًد وؿقظدف ِف افزٕدٚ) ؿدّدر اهلل َظدعَّ ذفدؽو 

.ًٚ ّْٔٚ هذا ؿريٌ َِّص مـ احلدو وؿد ب  فٔتخ

فدؾع افِقم ؾَط.. ؾَل بٖس بفو  :آحتجٚج بٚفَدر بًد افقؿقع ؾٔف أمٚ

ـْ ؾَ  ِلَّ  َأنَّ   ُهَرْيَرةَ  َأِك  ًَ ِْٔف  َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ اهلل َظ  َوُمقَشـك آَدمُ  اْحـَتج  )))َؿدَٚل  َوَش

اَل  ََ َْٕت  ُمقَشك َؾ َتَؽ  َأْخَرْجَت  اف ِذي آَدمُ  َأ ي  ـْ  ُذرِّ ْ ـةِ  ِم ـَت  آَدمُ  َؿـاَل  اْلَ ْٕ  ُمقَشـك َأ

اكَ  اف ِذي ٍَ تِفِ اهلل  اْصَى َٓ َلِمفِ   ِِرَشا ـَ ُِقُمِْل ُثؿ   َو رَ  َؿْد  َأْمرٍ  َظَذ  َت  َأنْ  َؿْبـَؾ  َظـَع   ُؿدِّ

َؼ  َِ  .أخرئف افٌخٚري ومًِؿ(( ُمقَشك آَدمُ  َؾَحج   ُأْخ

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 ووائددددددددٛ إي ْٕددددددددٚ بٚفَدددددددددرِ 

 

 

 وبٚفَودددددٚ ـددددد  أكدددددك ِف اخلدددددزِ 

  

 

 

 :َاإلمياُ باجل 

ٚ ب اإلميإ بازبٔ  ٖٚٛ ايتضدٜل بٛدٛ ِٖ  ِٖٚ أدطاّ )

أٚ ع اهلل فِٝٗ قدز٠ ايتػهٌٝ بضٛز خمِقؿٜ مـ افْٚرو )أي) (و از١ْٜ

( ٓ طبتًي١  َِٚٓٗ ايضاحل ٚايطاحل  ٚاشببٝح ٚايطٝب  َجٌ بين آ ّ

 إٔف   اّدظك  ومـو ٓ ٕراهؿ إْٔٚ   (و ؽرَٚطهِٓٗ األزلذفؽو ) ِف  خيتٍِقن 
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 .......................................، وافُرد، وجيب اإليامن  افًرش

  افؼح     

: وافْٓٚيٜ ـ  ِف افتحٍٜ وادٌْل وؾَد ـٍر ..يرى اجلـ ظذ صقر ؿ احلََٜٔٔ

األعقراف   } ژ ڻ     ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ژٕٕف خمدٚفػ فَقفدف كًدٚػ) 

يض حًغ إٔف يُّـ فٌِْل ودـ خرؿٝ فف افًدٚدة رؤيدتٓؿ ٚوؿٚل افَ (1)و{27

 (2).ب٘مُٚن رؤيتٓؿ مىًَِٚ  وؿٚل اإلمٚم افْقوي وحََٔتٓؿ ظذ

 يًُْس إمرو ؾْحـ ٕراهؿ وهؿ ٓ يروْٕٚ. ِٜ َّْ ِف اجلَ و

 :العسش 

(و وهق) ئًؿ ٕقراين ُظِقيو وإوػ ٚ ب اإلميإ بايعسش)

اإلمًٚك ظـ افَىع بتًٔغ حََٔتف فًدم افًِؿ هبٚو وجيٛ اإلي ن بقئقده: 

انحالت  } چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ فَقفف كًٚػ 

١٤}. 

 :٘الكسض 

(و وهق) ئًؿ ظئؿ ٕقراين حتٝ افًرش ايهسضٞـ( جيٛ اإلي ن بد)ٚ)

 مخً ،ٜ  افًٚبًٜ مًرة   وبغ افً ء ؾقق افً ء افًٚبًٜو وبْٔف  مِتهؼ بف 

                                                 

 .(2/318)و وهنٚيٜ ادحتٚج (2/471)و وحتٍٜ ادحتٚج (1/385)مٌْل ادحتٚج إير  (1)

 .(5/21)ذح افْقوي ظذ صحٔ  مًِؿ إير  (2)
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 .وافَِؿ، وافِقح

  افؼح     

ًٚ فِحًـ افٌكي  َُٕؾ ظـ ابـ ظٌٚسو وافُرد ؽر افًرش خَلؾ ظٚمو ـ  

 إوػ اإلمًٚك ظـ اجلزم بتًٔغ حََٔتف فًدم افًِؿ هبٚ.و

 :المٕح 

(و وهق) ئًؿ ٕقراينو ضقفف مخًد ،ٜ ظدٚمو ايًٛجلــ ( جيٛ اإلي ن بد)ٚ)

وظروف ـذفؽو ـتٛ ؾٔف افَِؿ ب٘ذن اهلل مٚ ـٚن ومٚ يُقن إػ يدقم افَٔٚمدٜو 

اإلمًدٚك وهق يُتٛ ؾٔف أن ظذ افتحَٔؼ مـ إٔف يٌَؾ ادحق وافتٌٔرو مدع 

 ظـ اجلزم بحََٔتف.

قًٓ فَِّل،ُٜ افُٚكٌغ ـ  ُيَتَقّهؿ: بدؾ افَِدؿ يُتدٛ ّوفٔس افِقح مً

 ؾٔف بّجرد افَدرة.

 :القمي 

(و وهددق) ئًددؿ ٕددقراين خَِددف اهلل وأمددره ايكًِـــ( جيددٛ اإليدد ن بددد)ٚ)

بُتددٛ مددٚ ـددٚن ومددٚ يُددقن إػ يددقم افَٔٚمددٜو وضقفددف مًددرة مخًدد ،ٜ ظددٚمو 

  (1)ٕوػ اإلمًٚك ظـ اجلزم بتًٔغ حََٔتف.وظروف ـذفؽو وا

 ؿٚل صٚحٛ اجلقهرة)

 وافًدددرش وافُدددرد ثدددؿَّ افَِدددؿُ 

 

 

دددد َُ  ؿُ وافُددددٚكٌقن افِددددقُح ـددددؾ  ِح

  

 

 

                                                 

 .(385)و وذح افهٚوي (411)ؽ ِف افٌٔجقري ـؾ ذفإير  (1)
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واهلل شــبحإف وتًــاػ أظِــؿ.. وصــذ اهلل ظــذ شــٔدٕا حمّــد وظــذ آفــف 

 .وصحبف وـؾ ظبٍد مهىٍك، واحلّد هلل رب افًادغ

  افؼح     

هاْ٘ ٚتعازي أعًِ.. ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚعًـ٢  ٚاهلل ضب) 

 (.آي٘ ٚصهب٘ ٚنٌ عبٍد َضطي٢  ٚاسبُد هلل زب ايعاملري

 اخلامتٛ

وـٕٚددٝ افٌدايددٜ ِف هددذا افؼددح ادٌددٚرك افْددٚؾع إن صددٚء اهلل كًددٚػ يددقم 

  وأربً ،دٜمدـ صدٓر مجدٚدى إوػ شدْٜ ثدَلث وثَلثدغ ـياخلّٔس افًؼد

م بٌْدددر افنددحر 12/4/2112(و ادقاؾددؼ هددد1433)وأفددػ مددـ اهلجددرة 

 حرشٓٚ اهلل مـ ـؾ شقء.

 يـافًؼدصدٌٔحٜ يدقم افًدٌٝ  مع كَىع ِف افُتٚبٜ ٕتٓٚء مْفوـٚن آ

مـ صٓر ربٔع افثدٚين مدـ ظدٚم أربًدٜ وثَلثدغ وأربً ،دٜ وأفدػ مدـ اهلجدرة 

هد( ادقاؾؼ افثٚين مـ صٓر مٚرس فًٚم ثَلثٜ ظؼ وأفٍغ مـ اددَٔلد 1434)

م(و بّديْٜ افًِؿ وافًِ ء افٌْدٚء كدريؿ حرشدٓٚ اهلل مدـ ـدؾ 2/3/2113)

 شقء.

ويقاؾددؼ افتددٚرييب اهلجددري فَلٕتٓددٚء مددـ افُتددٚب ذـددرى وؾددٚة اإلمددٚم 

ادجدد احلٌٔٛ ظع بـ ىلّد بـ حًغ احلٌق صٚحٛ شدٔٗن ًٍْٕدٚ اهلل بدف 

 ٕيره.ووإين ٕرئق أن كًّْٚ برـتف وٕقره 
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......................................................................... 

  افؼح     

أشٖل اهلل كًٚػ أن يٌٚرك ِف هذا افؼحو وأن يًؿ بف افٍْدع وإٓتٍدٚعو 

ًٚ فقئٓف افُريؿو مَربٚ إػ احلٌٔٛ افرحٔؿ صذ اهلل ظِٔف   وأن جيًِف خٚفه

ْٚ وشِؿو وشٌٌٚ فٍِقز بجْٚت افًْٔؿو وإدخدٚل افندور ظدذ ؿِدقب صدٔقخ

 وأشَلؾْٚو آمغ افِٓؿ آمغ.

وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ ومقٕٓٚ ىلّد وآفدف وصدحٌف أمجًدغو وافتدٚبًغ 

 .هلؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـو وآخر دظقإٚ أن احلّد هلل رب افًٚدغ
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الفهرس
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 افهٍحة ادقضقع ..

 7 ...........د اهلل بـ ظّر افنٚضري ...كَريظ افًَلمٜ شٚ  بـ ظٌ

 9 .......ىلّد بـ شٚ  بـ حٍٔظ .........كَريظ افًَلمٜ ظّر بـ 

 13 كًريػ بّٗفػ ـتٚب اجلقهر افٍريد...........................

 31 ................................................ افنٚرحمَدمٜ 

 41 ..........................................مَدمٜ مٗفػ ادتـ ..

 51 مَدمٜ ِف ظِؿ افتقحٔد ........................................

 61 ................................................ أؿًٚم افتقحٔد

 62 ( ......................................افًَؿ إول )اإلهلٔٚت

 69 ...................................... افقائٛ ِف حؼ اهلل كًٚػ

 76 ...................................... افَقل ِف أوٓد ادؼـغ

 82 .............................................. حُؿ أهؾ افٍسة

 87 ........................ افقائٛ ظذ ادُِػ مًرؾتف ِف حؼ اهلل

 91 ..................................... كًَٔؿ صٍٚت اهلل افقائٌٜ

 94 ......................................... كًَٔؿ صٍٚت ادًٚين

 112 ................................... حُؿ ٍٕل افهٍٚت ادًْقيٜ

 113 .................................. حُؿ مـ ٍٕك صٍٚت ادًٚين

 118 ................................. مًْك افقئقد وافَدم ودفِٔٓ 

 121 ......................................... اإلختَلف ِف افقئقد

 124 ................................................... مًْك افَدم
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 129 ...................... مًْك افٌَٚء وادخٚفٍٜ فِحقادث ودفِٔٓ 

 131 ............................................. خمٚفٍتف فِحقادث

 137 ..................... مًْك ؿٔٚمف كًٚػ بًٍْف وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 137 ........................... مًْك افٌٚء وافٍْس ِف ؿقفْٚ )بًٍْف(

 143 ............... مًْك افقاحدإٜٔ ِف حَف كًٚػ وافدفٔؾ ظذ ذفؽ

 149 ..................... مذهٛ أهؾ افًّْٜ واجل ظٜ ِف أؾًٚل افًٌد

 157 ........................ مًْك افَدرة واإلرادة ِف حَف ظز وئؾ

 164 ....................................................... اإلرادة

 168 ................................ هؾ ادًٚ  كَع ب٘رادكف كًٚػ؟

 172 ....................................... هؾ اإلرادة هل ادنٔ ٜ؟

 173 .............................. مًْك افًِؿ واحلٔٚة ِف حَف كًٚػ

 179 ............................. مًْك افًّع وافٌك ِف حَف كًٚػ

 181 ........................................................ افٌك

 184 ................................. مًْك افَُلم ِف حَف ظز وئؾ

 188 ................................................. صٍٜ اإلدراك

 193 ................................... افهٍٚت ادًتحِٜٔ واجلٚ،زة

 197 .............. ـ أؿًٚم افتقحٔد وهل )افٌْقيٚت(افًَؿ افثٚين م

 213 ........................................ وؿٝ وئقب افًهّٜ

 217 .................................. مًرؾٜ افرشؾ إمجًَل وكٍهَٔلً 

ًٚ إمجًٚٓ   211 .............. ؾٔ  جيٛ فِرشؾ مًرؾتف ظذ ادُِػ ذظ

ًٚ فِرشؾ كٍهَٔلً  ؾٔ  جيٛ  216 ............. ظذ ادُِػ مًرؾتف ذظ
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 221 ............................................... افتٌِٔغ وافٍىٕٜٚ

 227 .. افهٍٚت ادًتحِٜٔ واجلٚ،زة ِف حَٓؿ ظِٔٓؿ افهَلة وافًَلم

 232 ....  ظِٔف وشِؿمٚ جيٛ ظِْٔٚ اظتَٚده ِف حؼ ٌْٕٔٚ ىلّد صذ اهلل

 239 .................................................. إٔقاع افًْيب

 243 ................................................. صٌٜٓ ؿد كثٚر

 245 .................................. أوصٚؾف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 259 ِٔف وشِؿ ..................افهحٔ  ِف كٚرييب وؾٚكف صذ اهلل ظ

 266 ......................... ًٌٕف مـ ئٜٓ أبٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 297 ......................... ًٌٕف مـ ئٜٓ أمف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 311 ................................... أوٓده صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 311 .................................... ؿًٕٚ،ف صذ اهلل ظِٔف وشِ

 329 ................. افًَؿ افثٚفٞ مـ أؿًٚم افتقحٔد )افًًّٔٚت(

 332 ......................................... مًْك اإلي ن بٚدَل،ُٜ

 337 ................................................. ظدد ادَل،ُٜ

 344 ......................................... ن بٚفُتٛمًْك اإلي 

 351 ........................................... اإلي ن بٚفٔقم أخر

 357 .................................................. مًٖفٜ افَتؾ

 361 ...................................................... افنٍٚظٜ

 385 .................................................. شٗال ادٔٝ

 391 .................................................... ًٕٔؿ افَز

 394 .................................................. ظذاب افَز
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